ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno
za školní rok 2020/2021
1. Charakteristika školy
1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace
úplná adresa:
Stupno 62, 338 24 Břasy 1
právní forma:
příspěvková organizace
telefonní spojení: 371 791 736
faxové spojení:
371 791 736
e-mailové spojení: zs.stupno@seznam.cz
IZO ředitelství:
650 013 620
IČO:
69 98 39 09
ředitel školy:
Mgr. Jaroslava Auterská
1.2. Zřizovatel: Obec Břasy, 338 24 Břasy 350
Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností
od 8. 2. 2006
1.3.

Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006
s účinností od 8. 2. 2006

1.4.

Seznam pracovišť

Ředitelství hl. bud.
ZŠ 1. stupeň
MŠ Stupno
MŠ Břasy
ŠD
ŠD
ŠJ Stupno + Břasy

Adresa
Stupno 62, 338 24 Břasy 1
Stupno 145, 338 24 Břasy 1
Stupno 311, 338 24 Břasy 1
Břasy 165, 338 24 Břasy 1
Stupno 145, 338 24 Břasy 1
Stupno 311, 338 24 Břasy 1
Stupno 311, 338 24 Břasy 1

Počet tříd
7
6
4
1
2
2
2

Počet žáků
141
117
87
28
47
50
390 strávníků

1.5 Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Duhová škola

Č. j.

V ročníku

zš 258/2007

1. – 9.

1.6 Součásti školy
Název součásti

MŠ
ZŠ
ŠD

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd,
Počet přepočtených
oddělení
pedagogických
pracovníků
19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21
147
147
114
115
5
5
9,1 (10)
318
318
253
258
13
13 17,863(19)+4,137(5)AP
105
105
90
97
4
4
3,33(4)
1
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Celková kapacita
jídelny

Počet
dětských
strávníků
ŠJ ZŠ
360
224
ŠJ MŠ 130
28+86
* bez cizích strávníků

Počet dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

48
5

5
2

5,00
0,9

Doplňková činnost: průměrný počet strávníků
vyčleněný počet zaměstnanců

1.7 Typ školy
úplná
neúplná

48
0,77

(spojené ročníky v jedné třídě: ne
(spojené ročníky v jedné třídě: ne

ano – které:
ano – které:

1.8 Spádový obvod školy
Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová, Všenice, Střapole, Sedlecko,
Bušovice, Bezděkov, Březina.
1.9 Specializované a speciální třídy

Vyrovnávací třída
Přípravná třída
Speciální třída
Specializovaná třída
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou TV

Počet
tříd
0
0
0
0
0
0

Počet zařazených žáků
0
0
0
0
0
0

Poznámka

Dle výkazu V3a-01
Dle výkazu V3a-01
Jaký předmět:
Dle výkazu V26-01

1.10 Individuální integrace postižených dětí
Počet žáků
1
0
0
4
0
0
10
3
1
19

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení a chování
S poruchami autistického spektra
Zdravotní znevýhodnění
Celkem
Rozdělení podle převažujícího stupně podpůrných opatření:
2. stupeň PO –11 žáků, 3. stupeň PO – 6 žáků, 4. stupeň – 2 žáci
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1.11 Materiálně technické zajištění školy
Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy 1. - 4. ročníku. Z důvodu
nárůstu počtu tříd na 1. stupni jsou v budově u kostela třídy 4. B + 5. - 9. ročníku. Škola má
vlastní tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je výborná.
Učebny a třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, skříňovým nábytkem a
technickým zázemím. Jazyková učebna je po rekonstrukci vybavena moderními ovládacími
moduly, interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem. Počítačová učebna je
vybavena interaktivní tabulí, počítači a tiskárnami. Nejen pro žáky, integraci, ale i
pedagogický sbor jsou k dispozici tablety. Interaktivní učebna, v současnosti kmenová třída,
je též vybavena interaktivní tabulí s počítačem a také kopírkou. Do některých učeben byly
nainstalovány televize s DVD přehrávači.
V budově 1. stupně jsou ve všech kmenových třídách nainstalovány interaktivní tabule,
počítačová učebna má plně funkční software. Třídy a učebny jsou vybaveny požadovanou
technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety. Kabinety jsou pravidelně dovybavovány
novými učebními pomůckami, v dílnách je nový nábytek, jsou dovybaveny pracovním
nářadím. Tělocvična a hřiště školy jsou pravidelně doplňovány novým sportovním
vybavením. Učitelé mají možnost využívat elektronické kytary a klávesy, ozvučenou techniku
nejen v hodinách hudební výchovy, ale též v pěveckých kroužcích.
Ve školním roce 2020 / 2021 byly provedeny tyto úpravy:
ZŠ – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP a KHS. Opraveny žaluzie ve všech
budovách, vybavení učeben novými učebními pomůckami.
Během školního roku jsme nahradili zastaralé notebooky novými, které byly přiděleny
vyučujícím, aby v případě potřeby mohli plně využívat při distanční výuce. V prosinci byl
v budově u závor vyměněn kotel, který byl v havarijním stavu. Během pandemie jsme
vybavili budovu u kostela novými skříněmi, takže před návratem žáků do školy již byly
nainstalovány.
Během prázdnin proběhla generální rekonstrukce šaten v budově u kostela. V budově u
závor byla provedena generální oprava podlahy a podlahové krytiny ve spodní třídě, zároveň
se v téže třídě opravilo osvětlení, byl snížen strop pomocí sádrokartonu, vymalováno a
zrenovován mycí koutek.
MŠ Stupno – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP – doplnění vybavenosti tříd podle
požadavků vedoucí učitelky mateřské školy a doplnění hraček dle požadavků paní učitelek.
Během uzavření mateřských škol z důvodu pandemie jsme položili ve všech třídách nové
koberce.
MŠ Břasy - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP – doplnění vybavenosti tříd podle
požadavků vedoucí učitelky mateřské školy a doplnění hraček dle požadavků.
ŠJ Břasy, Stupno - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, dokoupení potřebného
nádobí a doplnění vybavenosti kuchyní – zakoupena nová myčka a lednice do Stupna, do
obou jídelen nová škrabka na brambory, počítač vedoucí školní jídelny apod.
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1.12 Rada školy
K 1. 1. 2006 byla obcí Břasy zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Stupno. Školská rada je složena
ze zástupců zřizovatele (Obec Břasy), rodičů a pedagogických pracovníků. Ve školním roce
2020 / 2021 se konaly volby do školské rady. Do školské rady byli zvoleni: p. Nová – za
zřizovatele, p. Jindřich – za rodičovskou veřejnost, p. Mgr. Vokáčová – za pedagogický sbor.
2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.
prac.)
19/20
20/21
54/48,81
53/49,26
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2.
Součást
PO

Počet pedagogických pracovníků *
19/20
37/34,135

20/21
37/34,83

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
SpŠ
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
DPS *
6
2
2
5
1
16
1

MŠ
ZŠ
ZvŠ
ZUŠ
DDM
SJŠ
ŠD, ŠK
2
2
* DPS = doplňkové pedagogické studium
2.1.

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.
37/34,83

Průměrná délka
pedagogické praxe
18

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, MŠ
- v důchodovém věku
2.2.

Průměrný věk
42
---------------37
1

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprob. Hodin

361
86

4

%
100
23,82

V kterých předmětech
------------------------------NJ, F, Z, TV, IKT,Aj
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Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
Zájem o předmět, dlouholetá zkušenost s výukou a další vzdělávání dokážou nahradit
aprobovanost v některých předmětech.
2.3.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí

22
(některé formou kurzů –
AJ)
74
KCVJ Plzeň, NIDV a
ostatní

Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

Přehled akcí
Vedoucí pracovníci
Zeman - Změny právních předpisů
Funkční studium - on-line
Hygienické minimum
APIV B - seminář školních garantů - on-line
Zeman - Změny právních předpisů od 1.1.2021 - on-line
Syndrom vyhoření - on-line
Den ředitelů
Problémové chování žáků
Oblast cizích jazyků
Kurz Aj pro velmi pokročilé III
Slovíčka s aplikací Woca Bee
Prohloubení odbornosti
Jak nezamrznout u tabule
Finanční gramotnost
Činnost školní družiny
Matematika nás baví

Počet účastníků
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

APIV B – Podpora při vzdělávání žáků s poruchou AS

1
1
1
1
22

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Probíhala on line
Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé získávání
zpětné vazby při on-line výuce
Google classroom
DigiDay 2021
Diferenc. výuka v hodinách matematiky

1
22
1
2

Péče o nadaného žáka na 1. st. ZŠ
Prevence syndromu vyhoření
Základy digitálního světa dnešních žáků

1
8
1
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OSTATNÍ
VEMA
VEMA
Účetnictví ÚSCa PO
VEMA
Hygienické minimum
Hygienické minimum

1
1
1
1
1
1

V tabulce jsou akce, kterých jsme se zúčastnili prezenčně, tak on - line. Vzdělávání byla
zaměřena především na práci s PC a na práci s aplikacemi souvisejícími s distančním
vzděláváním žáků, též na syndrom vyhoření.

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
34

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
3
3
31
2

Zápis do 1. třídy
Letošní zápis dětí do první třídy probíhal tak jako loni za nestandartních podmínek. Byl velmi
náročný na přípravu podkladů a informací pro rodiče. Uskutečnil se bez dětí, rodičů i učitelů.
Zápis proběhl téměř bez problémů, některé písemnosti byly odevzdány nesprávně, ale to
jsem s rodiči vždy domluvila a bylo včas napraveno.
Celkem jsme zapsali 34 dětí, z toho jich bylo 31 přijato, 3 žáci bude mít odklad povinné školní
docházky o jeden rok. V příštím školním roce budou opět dvě první třídy. Rozdělení dětí do
tříd a přidělení třídních učitelů nyní připravuji.
Protože děti byly ochuzeny o návštěvu ve škole, slavnostní atmosféru při zápisu, připravia
jsem pro ně a pro rodiče odpolední setkání v zahradě školy. Zde se rodiče i děti seznámili s p.
učitelkami, dozvěděli se potřebné informace, aby začátek školní docházky pro děti byl co
nejjednodušší. Na konci našeho setkání si děti odněsly domů spoustu drobných dárků, které
jsme pro ně připravili.
Zápisy do o mateřských škol
V letošním školním roce se uskutečnil zápis do obou mateřských škol stejným způsobem jako
do školy základní. Bez dětí a rodičů.
K zápisu bylo přihlášeno celkem 36 dětí. Všechny děti byly přijaty.
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3.2.

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

Počet
celkem
17

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
19
11

gymnázia
3

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

Jiné
0

U
0

---------------0
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

-

analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti
jejich dalšího zapojení do vzdělávání

Počet žáků

----------------

- přihlášených na víceletá gymnázia

7

- přijatých na víceletá gymnázia

7

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2020 / 2021

4.1.

Prospěch žáků (stav k 30.6.)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Neklasifikován

258

172

84

1

1

0

-

Důvod neprospěchu – nedostatečná příprava na vyučování

4.2.

Prospěch žáků (stav k 31.8.)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

258

172

85

1

7

Opakování
ročníku ze
zdrav.důvodů
0

Odložena
klasifikace
0
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4.3.

Chování žáků

Snížený stupeň z chování
1. pololetí
0
0

- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

4.4.

Počet žáků
2. pololetí
0
0

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem za školní rok
- z toho neomluvené

12 760
0

Nejlepší žák školy
Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy.
Školní rok
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Nejlepší žák
Kristýna Mytašová
Alena Šperlová
Dominik Častorál
Markéta Bártová
Veronika Králová
Tomáš Zikmund
František Horejš
Tereza Šperlová
Štěpán Lisý
Jan Arenštein
Kamila Krocová
Vilém Pechmann
Martina Krocová
Veronika Vodrážková

V letošním roce tento titul obdržela Veronika Vodrážková z 9. A. Vzhledem k tomu, že
letošní 9. ročník je rozdělen do paralelních tříd, byla vyhlášena další dvě nejlepší umístění
v každé třídě zvlášť.
Z 9. A obsadil 2. příčku Filip Nový a 3. místo pak Ladislav Pajer.
Za 9. B nejlepšího skóre dosáhla Lucie Vondráková a následuje Michaela Topinková.
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4.5.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Učební plán - 2. stupeň
Vzdělávací
Vzdělávací
oblast
obor
Český jazyk
Jazyk a jazyková
a literatura
komunikace
Cizí jazyk
Další czí jazyk
Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace

Informační
a komunikační
technologie

Informační
a komunikační
technologie
Dějepis
Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a příroda

Umění a kultura

Vyučovací
předmět
Český jazyk

Ročník
6.
4+1

7.
4

8.
4

9.
3+1

Anglický
jazyk
Německý jazyk

3

3

3

3

12

12

0+2

0+2

0+2

6

6

6

Matematika

4

4+1

4

3+1

15

17

2

1

2

1

11

12

1

21

23

2

10

10

10

11

1

3

4

1

Informační
a komunikační
technologie
Dějepis
Občanská výchova

1

0+1

1+1
1

2
1

2
1

2
1

Fyzika

Fyzika

1+1

1

2

2

Chemie

Chemie

2

2

Přírodopis

Přírodopis

Zeměpis

1+1

1

1

2

Zeměpis

1

2

2

1

Hudební
výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná
výchova
Výchova ke zdraví

Výtvarná výchova

2

2

1

Výchova ke zdraví

1

1

0+1

Tělesná výchova
Člověk a svět
práce

Tělesná výchova

2

2

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

0+1

Vyučovací
předmět
Fyzikálně-chem.
praktikum
Seminář ČJ

Ročník
6.

7.

8.

9.
0+1

0+1

0+1

2

2

0+1

0+1

3

3

1

1

1

1

1

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Minim.
Celkem Z toho
č.dotace předměty DČD*
15
17
2

Volitelné předměty

Seminář
z matematiky
Přírodovědné
praktikum
Zeměpisné
praktikum
Celková povinná časová dotace
Z toho volná disponibilní časová dotace
* DČD - disponibilní časová dotace

0+1
0+1
0+1
30
6

9

30
5

31
5

31
8

Minim.
Celkem Z toho
č.dotace předměty DČD*
1
1

122
24
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4.6.

zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
(dle Metodického pokynu MŠMT č. j. 19 485/01-22)

Ročník – počet hodin
1.-4. téma
-sebepoznání
-rozhodování
-akční plánování
-adaptace na životní změny
- Okresní metodik primární prevence

5.

2

- Občanská výchova, pracovní činnosti

6.

7.

8.

9.

2

2

2

2

4

4

8

6

4

4

8

8

5.- 9. téma
-možnosti absolventa ZŠ
-informační základna pro volbu
povolání
-orientace v důležitých profesních
informacích
-rovnost příležitostí na trhu práce
-svět práce a dospělosti
- Občanská výchova, pracovní činnosti
- Úřad práce

4

- Exkurze

4

4

- Pedagogicko-psychologická
poradna-profesní orientace
Celkem

4
4

2

10

14

22

28

5. Vzdělávací program pro základní vzdělávání
5.1. Školní vzdělávací program
Motivační název:
Vydán dne 27. 8. 2007, č. j. 258/2007 vstoupil v platnost dne 3. 9. 2007 a výuka na jeho
základě probíhala v 1. - 9. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci shromažďovali
poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok.
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Charakteristika školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na
principech činnostního učení.
Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že:
•
v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem
sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo);
•
k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku;
•
nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k
tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět
činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry – objevovat;
•
chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro
učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu;
•
kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a
použitelnost pro život;
•
efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě
(připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení
výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování
schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí
a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka;
•
pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a
vedou k celkově dobrému zvládání učiva.
5.2. Informační technologie na naší škole
Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují
v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli.
Proto i naše škola usiluje o takové vybavení, které by zajistilo přípravu žáků v této oblasti.
V rámci projektu „ Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství „
S názvem projektu Interaktivní Duhová škola (CZ.1.14/2.4.00/34.03197) a projektu „ROZVOJ
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH“, Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0020 jsme vybavili učebny a
třídy chybějícím novým nábytkem a technickým zázemím. Na 2. stupni je inovována zastaralá
jazyková učebna moderními ovládacími moduly, vybavena interaktivní tabulí, počítačem,
televizí, DVD přehrávačem. Počítačová učebna je vybavena interaktivní tabulí, počítači a
tiskárnou. K interaktivní výuce jsou používány tablety a v učebnách jsou nainstalovány
televize s DVD přehrávači. Většina pedagogů obdržela nové notebooky.
V budově 1. stupně jsou ve všech kmenových třídách nainstalovány interaktivní tabule,
počítačová učebna je plně vybavena. Třídy a učebny jsou vybaveny požadovanou technikou počítače, tiskárna, kopírka a tablety.
Na škole máme 2 počítačové učebny, které jsou nepřetržitě připojeny na internet. Žáci mají
možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebny od 7,00 hodin až do odjezdu
dopravních spojů. Internet – (školy jsou plně pokryty WIFI sítí) využívají k vyhledávání
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informací, podkladů pro samostatné práce a referáty a ke komunikaci s ostatními. Připojení
na internet je zajištěno také na 1. stupni. Celkově máme v provozu 12 interaktivních tabulí.
Využití těchto učeben v hodinách přináší velkou změnu pro práci učitelů s dětmi.
5.3. Školní program EVVO
K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:
V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:
• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů
životního prostředí,
• hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.
V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí:
• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a
uplatňovat je v každodenním životě
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání
(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).
V oblasti kompetence občanské:
• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a
následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu
životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické
provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí
od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně
se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a
rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí
vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen
hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.
Cíle environmentální výchovy
Hlavním cílem tohoto celku je připravit žáky pro udržitelný rozvoj, který byl již v roce 1992 na
základě studie OSN „Naše společná budoucnost“ označen za jedinou možnou pozitivní
perspektivu lidské civilizace.
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Vědomosti
• porozumění souvislostem v biosféře a vztahům člověka a prostředí
• získávání informací o přírodě, o okolním prostředí, o ekologických problémech a
jejich řešení
• poznávání a chápání rozdílností ve vývoji lidské populace
• pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy současného světa
• nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
• rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i
mezinárodní úrovni
• tvořivý přístup k řešení ekologických problémů
Schopnosti, dovednosti, návyky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umět a chtít získávat informace o ekologických aktivitách, hodnotit a vidět je v širších
souvislostech
využívat písemné podklady, sdělovací prostředky a internet k získávání informací
pozorovat vnímavě přírodu, správně se v ní chovat, umět pečovat o rostliny a
živočichy
slušně se chovat v prostředí obce a aktivně se účastnit na zlepšování okolního
prostředí
umět komunikovat o problémech životního prostředí se spolužáky i dospělými,
vyjadřovat a racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska
přikládat nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně
chápat význam a nezbytnost udržitelnosti rozvoje a ochrany životního prostředí
být vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí
přijmout své zásady životního stylu šetrného k okolí

Úkoly environmentální výchovy (EV) pro školní rok 2020 / 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zařadit do tematických plánů jednotlivých předmětů problematiku EV
věnovat pozornost okolí školy, provádět pravidelný úklid
ekologizace provozu školy:
úspory energie a spotřeby vody - vytvoření ekohlídek na 1. a 2. stupni, které budou
pravidelně kontrolovat šetření el. energií v prostorách tříd, chodeb a toalet (svítím
jen tam, kde je třeba; kontrola kapajících kohoutků)
snižování produkce odpadu a jeho třídění
školník bude sledovat teplotu v prostorách školy a zajistí úsporné vytápění
v rámci EV využívat všech dostupných informačních a vzdělávacích zdrojů
(Ekocentrum Radnice, knihovna, ZOO Plzeň – environmentální centrum Lüftnerka,
SEV Ametyst – Prusiny, internet)
vycházky zaměřit na poznávání funkcí ekosystémů – les, rybník, potok, louka – 1. st.
pečovat o okolí školy, školní pozemek i skleník – 2. st.
v zimě se starat o krmítka pro ptáky – 1. st.
zajištění celoškolní akce Den země – duben
2. st. – rozmístění nádob na tříděný odpad
pravidelná aktualizace nástěnky s ekologickou tematikou – 1. a 2. st.
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•
•
•
•

zapojit se do projektu Recyklohraní
organizovat sběr starého papíru a kaštanů
v průběhu školního roku realizovat alespoň jednu vycházku žáků do okolní přírody
spolupracovat se Správou NP Šumava při realizaci školních výletů zaměřených na
ekologii a environmentální výchovu

Zhodnocení environmentální výchovy - školní rok 2020/2021
Školní rok 2020/2021 byl bohužel poznamenán opatřeními v důsledku další vlny pandemie
Covid – 19, kdy více než polovina školního roku byla realizována distančně. I přes to se nám
ale podařilo uskutečnit několik akcí souvisejících s environmentální výchovou žáků naší školy.
Tyto akce byly pojaty především jako projektové dny v rámci Šablon II, do kterých se naše
škola zapojila.
Hned v září se uskutečnila každoroční vycházka žáků do okolní přírody. V rámci projektového
dne mimo školu se měla začátkem října většina tříd 1. stupně možnost návštěvy farmy Alp
Riesser. Zde se žáci mimo jiné seznámili s chovem lam alpaka, měli možnost si v praxi
vyzkoušet výrobu kozích sýrů, zpracovávat vlnu, apod. Chov zvířat zde probíhá ve zcela
přirozeném prostředí plně v souladu s přírodou.
Na podzim byl také plánován týdenní pobyt žáků 2. a 3. tříd v environmentálním středisku
Správy NP Šumava v Horské Kvildě. Vzhledem ke covidovým opatřením jsme byli nuceni
přesunout pobyt nejprve na březen 2021 a když se ani v tomto termínu pobyt nemohl
uskutečnit, podařilo se nám pro žáky zajistit alespoň dvoudenní návštěvu Horské Kvildy na
konci školního roku. Zde se žáci pod vedením zkušených lektorů v praxi dozvěděli mnoho
zajímavých informací o NP Šumava, ochraně zdejší flóry a fauny, apod. Pobyt byl realizován
rovněž v rámci projektu Šablony II.
Do příštího školního roku plánujeme opět vícedenní pobyt na Šumavě, návštěvu Ekocentra
Krsy, rádi bychom také zorganizovali již dvakrát odsunutou přednášku o životě včel, popř.
návštěvu zážitkového parku Zeměráj.
Environmentální výchova i nadále prostupuje jednotlivými výukovými tématy, na 1. stupni
zejména v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a na 2. stupni Člověk a příroda.

6.

Výchovné poradenství

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Zajišťovaná činnost
•
•

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - integrace žáků, zpracování
individuálních plánů, PLPP, spolupráce s rodiči a učiteli integrovaných žáků,
sledování práce s těmito žáky
Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
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•

•

Poradenství k volbě povolání - informace o oborech vzdělávání a jednotlivých
profesích, o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Plzeňského kraje, o
přijímacím řízení, informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče,
seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání, spolupráce s třídními
učiteli vycházejících žáků
Spolupráce s organizacemi - PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR, SVP, ÚP a další

Uskutečněné akce - volba povolání 2020- 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci, vyhlášení nouzového stavu, uzavření základních a
středních škol se nepodařilo uskutečnit žádnou akci pro žáky devátých tříd, při které by
osobně navštívili jednotlivé střední školy.
Žáci obdrželi z Úřadu práce v Rokycanech Atlasy školství, kde mohli vybírat podle zájmu
učební a studijní obory SŠ. Dále z některých středních školo obdrželi letáčky a prezentace
škol s nabídkou studijních oborů.
Při online výuce jsme založili učebnu Volba povolání, do které jsme žákům devátých tříd
vkládali informace o jednotlivých školách, o přijímacím řízení, o jednotné přijímací
zkoušce, dále odkazy na internetové stránky zaměřené na volbu povolání.
Dne 13. 11. a 5. 2. – probíhal online festival Posviť si na budoucnost – prezentace
středních a vysokých škol, zaměstnavatelů - žáci si zde mohli online formou prohlédnout
jednotlivé školy PK, účastnit se besed se zástupci těchto středních škol, dále i kariérového
poradenství s odborníky.
Na stránkách Posviť si na budoucnost byly umístěny v sekci Střední školy prezentace
jednotlivých SŠ. Potřebné informace o festivalu obdrželi i žáci 8. třídy.
Žáci měli možnost individuálních konzultací se zaměstnanci Úřadu práce a PPP
v Rokycanech.

6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu

Průběh školního roku 2020/2021 byl výrazně narušován plošným uzavíráním školy,
přechodem na rotační výuku a distanční vzdělávání, to vše v důsledku pokračování
koronavirové krize. V závislosti na těchto okolnostech se rovněž proměňovala škála
jednotlivých typů rizikového chování, které se v třídních kolektivech objevovaly.
V průběhu distančního vzdělávání se u žáků objevovaly úzkosti a pokles sebevědomí, které
pramenily především z dlouhodobé sociální izolace, nedostatku pohybu a kontaktů se svými
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vrstevníky či naopak seniorskými příslušníky rodiny. Z hlediska vzdělávacího bylo složité žáky
správně motivovat ke školní práci.
Po návratu všech žáků k prezenční výuce všichni pedagogičtí pracovníci mapovali především
duševní pohodu žáků, jejich emoční prožívání, zaměřili se na upevňování školních pravidel a
norem chování v obecném měřítku. V měsíci květnu a červnu jsme řešili běžné vymezování
vztahů mezi žáky. Třem žákům 8. A třídy byly udělena napomenutí třídního učitele za
porušování pravidel školního řádu (manipulace s mobilním telefonem při hodině, focení při
výuce, svých spolužaček a sdílení těchto fotografií v kyberprostoru).
Na 1. stupni jsme se v rámci možností zaměřili především na dopravní prevenci a schopnost
zajišťovat své vlastní bezpečí, a to ve spolupráci hasičským záchranným sborem. V rámci
třídnických hodin a výuky jednotlivých předmětů jsme se snažili podporovat rozvoj
komunikačních dovedností, samostatné práce a vyrovnávání se s neúspěchem.
V úvodu školního roku byly vybraní žáci 7. A (Aneta Špačková, Veronika Dlouhá, Tomáš Dach)
zapojeni do peer programu, nicméně další rozběhnutí práce přerušilo již zmíněné uzavření
škol. Ve svém vzdělávání a prohlubování komunikačních a socializačních dovedností budou
tedy pokračovat v následujícím školním roce 2021/2022 a v pozici peerů se zúčastní
adaptačního kurzu 6. a 9. ročníku.
Již tradiční program Třída plná pohody, který je vždy realizován za podpory pracovnic PPP
Rokycany, nemohl být z důvodu plošného uzavření škol realizován ve všech ročnících 1.
stupně. Ve spolupráci s Mgr. Věrou Huzinec Čikovou a Mgr. Petrou Veselou byl uskutečněn
preventivní program pro 5. A a 5. B ročník (22. 6. – 23. 6. 2021 – Liblín, tábořiště Kobylka),
zaměřený na vzájemné sbližování a poznávání žáků, kteří budou v následujícím školním roce
tvořit jeden školní kolektiv. Ve středu 23. 6. 2021 provedla Mgr. Petra Veselá (a zároveň za
přítomnosti třídních učitelek) oba deváté ročníky závěrečným bilancováním jejich působení
na ZŠ a MŠ Stupno a zamýšlením se nad blízkou budoucností.
Z naplánovaných přednášek a besed se podařilo zrealizovat jen minimum. Proběhly
programy pod vedením p. Jitky Kultové (Moje cesta na svět pro 3. a 5. ročníky, problematika
neplánovaných těhotenství pro 9. ročníky). Nepodařilo se zrealizovat Den otevřených dveří
ani programy ve spolupráci s Policií ČR.
Preventivní projekt „Já to zvládnu, nemám strach“ byl v letošním školním roce realizován
v rámci časových možností, které nám epidemická situace dovolovala. K naplnění jeho
základních cílů jsme využili všechny dostupné způsoby a prostředky, snažili jsme se vést žáky
k aktivní komunikaci, vzájemnému sdílení a k budování pocitu osobní zodpovědnosti při
utváření mezilidských vztahů, čímž byl základní cíl projektu naplněn. „Já to zvládnu, nemám
strach“, na jehož realizaci jsme obdrželi dotaci od KÚ v Plzni ve výši 15 000,- Kč.
Lze konstatovat, že minimální preventivní program byl postavený konstruktivně a v rámci
časových možností podporoval naplňování požadovaných cílů. Na základě tohoto
vyhodnocení a evaluaci distančního vzdělávání jednotlivých třídních skupin bude postaven
nový program pro příští školní rok. Je předpoklad, že zejména komunikační dovednosti bude
třeba intenzívně rozvíjet a zvládnout několika měsíční sociální izolaci žáků. Je třeba dále
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pracovat na zlepšení komunikace školy se zákonnými zástupci žáků a podpořit pedagogy
v jejich dalším vzdělávání.
Vyhodnocení projektu pro školní roky 2019/2020 – 2020/2021
Název projektu: Já to zvládnu, nemám strach
Zdůvodnění projektu
ZŠ a MŠ Stupno zajišťuje chod základní školy, dvou mateřských škol a dvou školních jídelen.
Spádový obvod zahrnuje celkem 11 obcí. Riziko vzniku nežádoucích projevů chování přinášejí
častá migrace žáků, ale také změny v moderním fungování společnosti a pohyb v
kyberprostoru. Třídní kolektivy tvoří žáci z různých sociálních vrstev, a to včetně příslušníků
jiných národnostních menšin, zejména ukrajinské a rumunské. Žáci se tak dostávají do
konfliktních situací, dochází ke střetávání rozdílných životních stylů a názorů na uspořádání
společnosti. Vzájemná spolupráce a poznávání a překonávání jazykových bariér povede
k posilování pozitivního klimatu školy a k potlačování negativních projevů v chování.
Popis projektu
Základním výstupem celého projektu byl především komplexní rozvoj osobnosti žáků, dále
pak podpora kompetencí sociálních a komunikačních. Důraz byl kladen na přijímání
zodpovědnosti za svoji budoucnost a za svůj život, čemuž jsme se snažili uzpůsobit jednotlivá
konkrétní témata daných ročníků. Žáci z vyšších ročníků 2. stupně pro své mladší spolužáky
připravili tematický soutěžní den, kde si formou her a soutěží tito měli prohlubovali znalosti
o zásadách zdravého životního stylu. Ve druhé části realizace projektu bylo pro žáky 2.
stupně připraveno několik odborných besed.
Cílová skupina: žáci 1. – 9. třídy, žáci s SPU a SPCH, rodiče žáků, pedagogové
Realizace projektu: květen 2020 – listopad 2020
Přehled témat jednotlivých ročníků 2. stupně
6. A.: Nebezpečí číhá všude
7. A.: Nuda nemá šanci
8. A.: Ve zdravém těle zdravý duch
9. A.: Co bude dál?
9. B.: Okno do mé duše
Realizace jednotlivých kroků probíhala střídavě prezenční formou v prostorách školy a
distanční formou v týdnech, kdy byla zakázána opatřením vlády osobní přítomnost žáků ve
škole. Na realizaci se kromě metodičky prevence a výchovné poradkyně podíleli všichni třídní
učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé. V rámci projektu byly zakoupeny potřebné
materiály pro výuku a práci s dětmi.
Školní metodička prevence zajišťovala především podpůrnou a metodickou pomoc všem
zúčastněným osobám. Dále byl kladen velký důraz na umění organizace práce a zařazování
pravidelných fyzických aktivit. V případě závěrečných ročníků byl prostor věnován zejména
výběru střední školy a bilancování jejich působení na základní škole. K naplnění základních
cílů tohoto projektu jsme využili všechny dostupné způsoby a prostředky, snažili jsme se vést
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žáky k aktivní komunikaci, vzájemnému sdílení a k budování pocitu osobní zodpovědnosti při
utváření mezilidských vztahů, čímž byl základní cíl projektu naplněn.
Projekt - Adaptační pobyt (kurz)– 11. 9. a 14. 9. 2020
Adaptační pobyt – trochu netradičně
Ve školním roce 2020/2021 jsme měli opět pro naše žáky nachystaný adaptační pobyt
v rekreačním středisku Šlovice, a to ve dnech 11. 9. – 12. 9. 2020. V příjemném prostředí
křivoklátské přírody a v závěru léta si žáci ještě mohli užít dva dny volna, her, soutěží a
zábavy.
Bohužel, ani na začátku tohoto školního roku nám epidemiologická situace nedovolila tento
náš tradiční výjezd uskutečnit. Úplně přijít o tyto aktivity jsme ovšem nechtěli, a proto jsme
se rozhodli je uskutečnit přímo v naší škole.
Základní smysl adaptačního pobytu je v komunikaci mezi nejstaršími a nejmladšími žáky 2.
stupně naší ZŠ, sdílení vlastních zkušeností a poznatků, což v současné době není možno
uskutečnit. Rozhodli jsme se tedy pro každou třídu zvlášť připravit pásmo povídání,
bilancování, hodnocení a předávání vlastních názorů s tím, že třídní učitelky poté tyto odkazy
tlumočily ve svých třídách. Takto se nám podařilo zachovat alespoň základní účel pobytu.
Tyto netradiční hodiny jsme uskutečnily v 9. ročnících a v 6. ročníku. Kromě třídních učitelek
se na zajištění programu podílela výchovná poradkyně Mgr. Miloslava Pěnkavová a školní
metodička prevence Mgr. Radka Vokáčová.
I přes naši snahu některé cíle adaptačního pobytu naplnit si však žáci neodnesou vzpomínku
na začátek či závěr svého působení na naší škole, což nás velmi mrzí. Můžeme si jen přát, aby
tento školní rok byl posledním rokem, kdy jsme nuceni takto improvizovat.
„Adapťák“ očima třídních učitelů
Adaptační kurz 6. A
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Adaptační kurz se konal letos poněkud netradičně. Příčinou pandemie koronaviru se kurz
uskutečnil na půdě školy. Třídy bohužel nemohly vyjet tak jako každý rok do Šlovic u
Rakovníka.
V 6.A proběhl kurz 11. 9. s celkovou účastí 20 žáků, třídní učitelkou Bc. Markétou Bártovou,
výchovnou poradkyní Mgr. Miloslavou Pěnkavovou a zástupkyní ředitele, metodikem
prevence Mgr. Radkou Vokáčovou.
Pro žáky byly připravené hry a aktivity pro vzájemné poznání, správnou komunikaci,
toleranci, posílení důvěry i spolupráci při řešení problémů. Žáci společně sepsali třídní
pravidla, která si nalepili na dveře třídy. Na třídnické hodině jsme nad pravidla vymysleli
třídní motto „společně dokážeme víc“.
Závěrem celého dne byla tvorba dvou třídních ostrovů, které si žáci následně vyvěsili ve
třídě. Společně strávené dopoledne se dětem moc líbilo.

Adaptační dopoledne 9. A
Letošní školní rok začal i z hlediska uskutečňování akcí nezvykle. Z důvodu vyšších
hygienických požadavků byl zrušen tradiční dvoudenní adaptační pobyt ve Šlovicích, který byl
nahrazen dopoledními aktivitami v rámci každé třídy.
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Proto se v pondělí 14. září žáci 9. A sešli, aby probrali, co je tento rok čeká. Společně zjistili,
že školní rok bude pracovně náročný a bude potřeba věnovat učení spoustu času. Zároveň si
slíbili, že si budou pomáhat a navzájem se podpoří. Pro své mladší spolužáky ze 6. A vybrali
ze svých zkušeností několik rad a návodů, jak co nejlépe zahájit výuku na 2. stupni.
Dopoledne zakončili diskuzí nad výběrem středních škol.
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Adaptační pobyt 9.B

Vzhledem k nepříznivé situaci, související s onemocněním Covid-19, bohužel nemohl letošní
adaptační pobyt být uskutečněn ve Šlovicích tak, jak tomu bylo v minulých letech. Místo toho
byl netradičně pro žáky vymyšlen alespoň náhradní plán v budově školy. V první části se
deváté ročníky společně s třídní učitelkou a výchovným poradcem zamysleli nad budoucností
a směrem, kterým by se žáci ve svém středoškolském vzdělání a následně v životě chtěli
vydat. V druhé části pak proběhly různé aktivity, které se zaměřovaly
na rozvoj kooperace mezi žáky, zdokonalování komunikace ve skupině a na schopnost najít
společně kompromis.
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Den otevřených dveří.
Pravidelně již několik desítek let zakončujeme projekt k primární prevence dnem otevřených
dveří. Z důvodu uzavření škol, jsme však den otevřených dveří nemohli uskutečnit.
PEER program – vrstevnický program
Naše škola je zapojena do PEER programu „Zdravý životní styl“. Slovo peer pochází
z angličtiny, jedním z jeho významů je vrstevník. Cílem programu je s pomocí vybraných žáků
školy - peer aktivistů pomáhat těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu,
kteří se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků, kteří jsou ohroženi šikanou.
Žáci by se měli především naučit:
• jak se vyrovnat s negativní odezvou svého okolí
• jak odolat partě, s jejímiž názory nesouhlasí
• jak se posilovat v kladném sebehodnocení
• jak správně nakládat se svými negativními pocity, aby se nemuseli obracet k únikovým
prostředkům typu drog nebo k agresivitě vůči svému okolí.
Jako peer aktivisté pracovali žáci 7. třídy - Aneta Špačková, Veronika Dlouhá, Tomáš Dach,
kteří pomáhali s preventivními programy, s peer programem, s akcemi školy, s prodejem
předmětů pro charitativní účely, s tvorbou nástěnek, přípravou soutěží apod.
Uskutečněné akce - preventivní programy rizikového chování 2020-2021

Preventivní akce – 2.
stupeň
Stupno
Stupno
Stupno
Stupno

Termín

Název akce

Třída

11. 9.
14. 9.
21. 9., 25. 9.
23. 6.

Preventivní program
Preventivní program
Nechtěná těhotenství
Bilance působení na
ZŠ

6.
9. A, B
9. A, B
9. A, B

Moje cesta na svět
Veselé zoubky

3. A, B, 5. A, B
1. A

Preventivní akce – 1.
stupeň
Stupno
7. 10.
Stupno
24. 5.
Úkoly pro příští školní rok:

– realizovat projekt ve výši 25 000,- Kč „ Život je šance, využij ji !“
– uspořádat den otevřených dveří, prezentovat práci žáků i učitelů, pozvat rodiče,
zástupce obce a širokou veřejnost
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– pozvat zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky - kriminalita a
výskyt drog v okolí školy a v okrese
– uspořádat adaptační víkendový pobyt žáků
– podat nový projekt v rámci prevence negativního chování žáků
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Besídky pro rodiče, veřejná vystoupení, prezentace v tisku, dny otevřených dveří.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Aktivity
akce pro veřejnost
akce pro školy
akce pro žáky

Počet
0
0
63

počet účastníků
0
0
5383

7.1 Spolupráce
Spolupráce školy na regionální úrovni
- Obec Břasy
- Úřad práce v Rokycanech – volba povolání
- PPP
- Unie Rodičů při ZŠ
- Sportovní organizace v obci (kopaná, házená, ASPV)
- Ochránci přírody
- Hasičský záchranný sbor
- Myslivecké sdružení
- MAS Světovina
- Hospodářská komora Plzeňského kraje
- Základní školy Radnice, Mýto, TGM Rokycany
- PPG Deco Czech a.s.
- Domov sociálních služeb Liblín
- Dům s pečovatelskou službou Břasy

7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech
V mezinárodních programech jsme účast neměli.

Projekty OP VVV a ostatní
•

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007182………….. „Škola pro každého“ …………OPVVV
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•

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015……..Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi

Spolupráce v projektech
•

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 ….Centra kolegiální podpory ve společném
vzdělávání -nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálně
pedagogických studií na Pedagogické fakultě – CKP při ZŠ Rokycany Čechova
Cílem je sdílení zkušeností, šíření metodik, výměna příkladů dobré praxe a
diskuzním místem pro všechny

•

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 ………Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
v území ORP Rokycany (MAP II.)

7.3. Zájmová činnost organizovaná školou
7.3.1 Hodnocení kroužků při školní družině za školní rok 2020 / 2021
Vzhledem k epidemiologické situaci a nejrůznějším omezením se v letošním školním roce
neuskutečnily žádné zájmové útvary. Doufáme, že příští rok bude situace klidnější a budeme
moci pokračovat v oblíbených ,,kroužcích“, které jsou rozmanité a vždy kvalitně vyplnily
volný čas našich žáků.
7.3.2 Hodnocení kroužků školy

MALÝ ZÁCHRANÁŘ - M. Arenšteinová
Kroužek Malý záchranář je určen pro děti ze čtvrtých a pátých tříd. Jeho náplní jsou základy
z první pomoci, seznámení s mimořádnými událostmi a pravidly silničního provozu,
dovednost zavolat na tísňové linky, umět si zabalit evakuační zavazadlo a rozpoznat varovné
signály a mnohé další. Vzhledem k opatřením, která vydala vláda ke koronavirové epidemii
se kroužek konal pouze jedinkrát. Ve škole byla zakázána přítomnost žáků a rovněž byly
zakázány i zájmové útvary. Snad bude situace v následujícím roce lepší a my opět činnost
kroužku obnovíme a navážeme na výborné výsledky z minulých let.
Hodnocení práce pěveckého kroužku - I. Heringová
V průběhu školního roku byla činnost kroužku výrazně omezena. Z důvodu pandemie COVID
19, jsme měli školu uzavřeno a po návratu do školy jsme měli zakázáno zpívat.
Hodnocení práce keramického kroužku - M. Kalinová
Zájmový útvar byl ukončen z důvodu závažné epidemiologické situace a následnému
uzavření škol již v říjnu. K opětovnému rozběhnutí kroužku nedošlo, protože činnost kroužků
byla zakázána.
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Zhodnocení činnosti dopravního kroužku - Š. Častorálová
Činnost kroužku byla ukončena z důvodu závažné epidemiologické situace a následnému
uzavření škol v říjnu. K opětovnému rozběhnutí kroužku nedošlo, protože činnost kroužků
byla zakázána.
Zhodnocení činnosti biologického kroužku - Andrea Auterská
Biologický kroužek neprobíhal z důvodu protiepidemických opatření.
Kroužek miniházené – Š. Součková
V průběhu školního roku byla činnost kroužku výrazně omezena. Z důvodu pandemie COVID
19, jsme měli školu uzavřenu a po návratu do školy jsme měli zakázáno cvičit.
Kroužek recitační – Dana Štěpánová
Recitační kroužek zahájil svou činnost, avšak též byla ukončena z důvodů pandemie.
Zúčastnili jsme se jen recitační soutěže.
V mimořádné situaci, jakou představovala probíhající epidemie, bylo v tomto školním roce
mnohem složitější se na recitační soutěž připravit a vůbec vybrat nadějné žáky. Školní kolo
tedy proběhlo v on-line prostoru. O soutěži se dočtete níže.

7.4. Školní žákovská samospráva
Školní žákovská samospráva, ustavená na začátku září, pracovala ve školním roce 2020/2021
v tomto složení:

- předseda
- místopředseda
- ostatní členové

M. Topinková (9. B)
V. Vodrážková (9. A)
J. Hůlka (8. A)
A. Špačková (7. A)
L. Souček (6. A)

Celoroční soutěž školní samosprávy na 2. stupni
Žákovská samospráva zorganizovala v letošním roce pod vedením p. uč. Kalinové pouze 1
akci, a to „Srdeční den“.
Srdeční den (24. 9. 2020)
V souvislosti se Světovým dne srdce, který připadá na 29. září, a v duchu tradice barevných
dnů na naší škole jsme vyhlásili soutěž pod názvem „Srdeční den“.
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Připomněli jsme si, jak moc důležité je se o své srdce starat a předcházet různým
kardiovaskulárním chorobám, abychom mohli být po celý život tak aktivní jako doposud. O
tom, že srdce je orgán pro člověka vskutku zásadní a od pradávna v něm spatřujeme
centrum naší duše a emocí, se mohli žáci přesvědčit na mnoha frazémech, které běžně
užíváme.

Všichni se občas cítíme, jako bychom měli srdce až v kalhotách, jindy nám radostí srdce
poskočí a ruku na srdce, všichni máme něco, co nám přirostlo k srdci, zejména lidé, kteří mají
srdce ze zlata.
Hlavním úkolem pro žáky všech tříd však bylo barevně se vyladit do červených tónů a svůj
outfit ozdobit doplňkem, který napovídá, co je jejich srdeční záležitostí. Nejčervenější třídou
se stala 7. A, následovala 6. A a první trojici uzavřeli žáci z 9. A.
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, na jejímž základě byly školy od poloviny října
prakticky až do května uzavřeny, nemohly být ostatní naplánované soutěže realizovány.
S ohledem na tyto okolnosti nebylo pro letošek vyhlášeno výsledné pořadí tříd.
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Sběrová soutěž
Žákovská samospráva taktéž organizuje sběr papíru a PET víček, který je každoročně zahájen
v září a ukončen v květnu. Ani v letošním roce se situace na trhu s druhotnými surovinami
nezlepšila a firmy stále neobnovily jejich výkup. Z tohoto důvodu nebyla sběrová soutěž pro
žáky 1. stupně letos vyhlášena.
Nejlepší žák školy
Na konci školního roku je také z řad 9. třídy vyhlašován nejlepší žák školy. Kritéria zhodnocují
celkový prospěch na 2. stupni, získané pochvaly a účast na olympiádách a sportovních
soutěžích.
V letošním roce tento titul obdržela Veronika Vodrážková z 9. A. Vzhledem k tomu, že
letošní 9. ročník je rozdělen do paralelních tříd, byla vyhlášena další dvě nejlepší umístění
v každé třídě zvlášť. Z 9. A obsadil 2. příčku Filip Nový a 3. místo pak Ladislav Pajer. Za 9. B
nejlepšího skóre dosáhla Lucie Vondráková a následuje Michaela Topinková.
Akce školní samosprávy - neprobíhaly
7.5. Ochrana člověka za mimořádných situací
1. stupeň
Žáci se s touto tématikou setkávají při hodinách prvouky a přírodovědy (důležitá
telefonní čísla nouzového volání, individuální ochrana, první pomoc, evakuace, ujasnění
pojmů atd.).
Jsou vedeni k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných
situací (Den Země).
2. stupeň
Na druhém stupni je tématika zahrnuta do hodin Z (živelné pohromy), F, Ch (havárie
s únikem nebezpečných látek, radiační havárie), Př a Pč (zásady první pomoci).
Cvičná evakuace proběhla bez problémů a všichni si tento den osvěžili své nabyté vědomosti.

7.6. Účast v soutěžích
Soutěže a olympiády ve školním roce 2020 / 2021
Jméno žáka
Zeměpisná olympiáda
Ladislav Souček

třída
6. A

3. místo (on-line)

Filip Kico
Michael Magni

6. A
6. A

8. místo (on-line)
10. místo (online)
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Tomáš Dach

7. A

2. místo (on-line)

Aneta Špačková
Dominik Aubrecht

7. A
7. A

Lukáš Kulhánek

8. A

8. místo (on-line)
12. místo (online)
2. místo (on-line)

Samuel Pechmann

8. A

7. místo (on-line)

Německý jazyk

Neproběhla

Český jazyk

Neproběhla

Dějepis

Neproběhla

11. místo (online)

3. místo (online)

Fyzikální olympiáda
Milan Záhrubský

9.B

2. místo - online
(18.3.2021)

16. místo –
online
(22.4.2021)

Matematika
Jan Kalouš

5.B

neproběhla

Martin Tomec

5.B

1. místo –
distančně
(19.5.2021)
3. místo –
distančně
(19.5.2021)

Recitační soutěž
Vojtěch Brož

4. A

2. místo

Neumístil se

neproběhla

Akce školy před COVIDEM a po COVIDU, aneb co jsme stihli 😊
Zahájení školního roku 2020 – 2021 a Grant od PPG Deco Czech a.s.
Tradiční zahájení školního roku pro prvňáčky opět proběhlo jako vždy v Prokopcovně.
Tentokrát jsme se sešli v rouškách, ale i tak se přivítání prvňáků povedlo.
Slavnostního zahájení byli přítomni kromě pana starosty, třídní učitelka, vychovatelka ze
školní družiny, ale také zaměstnanci místní firmy PPG Deco Czech a.s. pan Ing. Joklík s paní
Štefanovou.
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Od firmy PPG jsme obdrželi finanční dar ve výši 295 000,- Kč za který jsme nakoupili nové
počítačové vybavení do počítačové učebny v budově u kostela. Zastaralou techniku jsme
vyměnili za novou a výkonnější a zároveň jsme učebnu nově vymalovali.
Darovací šek předal pan ing. Joklík s paní Štefanovou do rukou ředitelky školy a třídní
učitelky.
Po ukončení slavnostního zahájení školního roku jsme se šli s našimi hosty do školy podívat.
Prohlédli jsme si upravenou učebnu a vyzkoušeli jsme si novou techniku.
Obdržený finanční obnos jsme určitě smysluplně využili a firmě PPG Deco Czech a.s.
mnohokrát děkujeme.
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Tímto však naše spolupráce nekončí. Na podzimní období máme naplánovaný projektový
den s návštěvou firmy. Doufám, že se žákům osmé a deváté třídy bude projektový den líbit.
Nyní ještě několik málo slov.
Počítačová výuka probíhá v naší škole již několik desítek let. Povinně se vyučuje v 5., 6. a 7.
třídě. Od páté do deváté třídy je učebna využívána žáky pro zpracování referátů, přípravu na
výuku, procvičovaní učiva na všechny vyučované předměty, testování žáků a zároveň v rámci
mimoškolních aktivit, pro kroužky apod. Ve škole máme mnoho vhodných výukových
programů, které mohou žáci plně využívat, což jim usnadňuje pochopit dané učivo, je
podněcována jejich fantazie, tvořivost a aktivita.
Staré počítače jsme nechali přeinstalovat, aby mohli ještě dále sloužit našim žákům při
výuce. Jsou rozmístěny ve třídách tak, aby se na nich mohlo v rámci výuky pracovat. Slouží
nejen k procvičování učiva, ale i pro samostatnou práci žáků, kteří potřebují speciální péči.
Dále jsme připravili několik počítačů a tabletů, abychom je mohli zapůjčit žákům, jakmile se
znovu uzavřely školy. Pomohli jsme tak rodinám, kde se distančně vzdělává více dětí
najednou, nebo se jim domácí technika pokazila.

Nyní již očekáváme návrat žáků do lavic, ale pokud nastane opětovné zavření škol, mohou
rodiče oslovit své třídní učitele a požádat o zapůjčení počítačů pro domácí vzdělávání svých
dětí. Vždy se budeme snažit jim pomoci.
Ještě jednou děkuji firmě PPG Deco Czech a.s., za poskytnutí finančních prostředků.
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Festival „ Posviť si na budoucnost“
Každoročně se žáky 8. a 9. třídy navštěvujeme různé akce zaměřené na volbu povolání jako je
Akademie řemesel v Rokycanech, festival Posviť si na budoucnost v Plzni. V letošním školním
roce se z důvodu proti epidemiologických opatření Akademie nekonala a festival se konal online v pátek 13. 11. 2020.
Posviť si na budoucnost je festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům i
rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v
Plzeňském kraji. Všechny potřebné informace o festivalu žáci obdrželi prostřednictvím
učebny Volba povolání, kde měli k dispozici program, metodiku pro žáky a rodiče,
festivalovou kartu, způsob přihlášení. Ještě před oficiálním zahájením festivalu jsme se se
žáky 9.A a 9. B sešli s p. učitelkou Jonákovou v učebně, kde jsme si ukázali jednotlivé SŠ a
způsob, jak se přihlásit, také jsme si prošli festivalovou kartu. Poté se žáci podle rozpisu škol
začali přihlašovat na prohlídku jednotlivých škol. Některým se nepodařilo přihlásit, proto se
vrátili do učebny a společně jsme problém vyřešili, do deseti hodin již byli všichni žáci
přihlášeni na online prohlídkách SŠ. Někteří stihli během dopoledne diskutovat se zástupci
několika škol. Potřebné informace získali i žáci 8. třídy od p. uč. Kalinové.
Na webu se představili nejen zástupci středních škol Plzeňského kraje, ZČU, ale také zástupci
zaměstnavatelů v regionu.

Podzimní vycházky
Stejně jako v předchozích letech jsme pro žáky 1. stupně připravili podzimní vycházky. I když
letos vlastně trošku netradičně. Sice jsme opět spolupracovali s Mysliveckým sdružením
Rádná, ale vycházky jsme pojali jako projektové dny pro jednotlivé třídy. Žáci se nejen ve
škole, ale i při pobytu v přírodě dozvěděli mnoho nových zajímavých věcí. Děti se nejen
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seznámily s podzimní přírodou, ale byla pro ně připravena řada hádanek, kvízů a úkolů –
počínaje poznáváním stromů, zvířat, keřů, hub, pozorováním změn v podzimní přírodě a
konče například tvorbou „uměleckých děl“ z nasbíraných přírodnin, výrobou lodiček z kůry
nebo stavění domečků pro lesní skřítky nebo přípravou receptů na pokrmy z hub. Celý týden
nám počasí poměrně přálo, a tak jsme si podzimní přírodu pěkně užili.

Moje cesta na svět
Součástí preventivních aktivit v oblasti sexuální výchovy je také citlivé poznávání vlastního
těla, vzniku člověka a jeho narození. Tato témata jsou součástí našeho ŠVP a letos poprvé
nás v této práci podpořila paní Jitka Kultová, lektorka z Národní iniciativy pro život
v programu zaměřeném na skupinu žáků mezi 9 a 11 lety.
Žáci 3. A, 3. B, 5. A a 5. B se zúčastnili vzdělávacího programu Moje cesta na svět. Programu
předcházela i domácí příprava, kdy děti v detektivním úkolu zjišťovaly, kdy a kde se narodily,
kolik vážily a měřily. Některé si přinesly i své novorozenecké fotografie. Paní lektorka velmi
fundovaně přizpůsobila informace o početí, průběhu těhotenství i samotném porodu věku
žáků tak, že se tématu dobře rozuměli a nebáli se na cokoli v průběhu programu zeptat. Celé
dvě vyučovací hodiny, které nad tímto tématem děti strávily, byly přínosné jak pro ně
samotné, tak i pro další výuku prvouky a přírodovědy na 1. stupni. Program proběhl 7. 10.
2020.
Moje cesta na svět v páté třídě
Žáci pátého ročníku se zúčastnili ve středu 7.10.2020 preventivního programu Moje cesta na
svět. Celý program probíhal formou výkladu, který byl přizpůsoben věku žáků a doplněný
různými aktivitami. Žáci si donesli i své fotky z porodnice spolu s údaji data, váhy a výšky při
narození. Celý program byl moc zajímavý a žáci získali mnoho nových informací. K vidění měli
modely prenatálního vývoje dítěte. Také si mohli vyzkoušet pocit těhotné ženy pomocí
aktovky na břiše, velice se bavili, když hlavně chlapci zjistili, že by si nebyli schopni ani
zavázat tkaničku u boty.
Poté komunikovali v komunitním kruhu, kde se řešily různé otázky v rámci dospívání,
partnerství, těhotenství atd. Na závěr programu žáci vyplnili anonymně dotazník a rozloučili
se s paní lektorkou.

34

ZŠ a MŠ Stupno

Rekonstrukce WC
Přes prázdniny proběhla pod taktovkou obce rekonstrukce toalet v budově u kostela.
Původní toalety neodpovídaly současným hygienickým nařízením, a proto jsou oblečeny do
„nového kabátu“.

35

ZŠ a MŠ Stupno

Nepohodlí, stavební nepořádek, hluk, prach a špína, která nás provázela celé prázdniny byla
vyvážena pěkně vydekorovanými toaletami. Zde bych chtěla poděkovat naší paní uklízečce
Jiřině Hánělové, která stihla v rekordním čase školu zase uklidit a dát do pořádku. Kromě
toalet byla vybudována i hygienická kabinka pro dívky, přibyla další toaleta pro pedagogy a
vznikly nové úklidové komory. Za vybudování krásného hygienického zařízení zřizovateli
mnohokrát děkujeme.
Zeměpisná olympiáda 17. 2. 2021
V průběhu 2.pololetí školního roku vždy startují předmětové soutěže a olympiády. Letošní
školní rok, i když probíhá velmi nestandardně, také nabídl některé z těchto vědomostních
soutěží. Zeměpisné olympiády se naši žáci zúčastňují s železnou pravidelností, a dokonce je
pravidlem umísťovat se na předních místech. Letošní okresní kolo proběhlo distančním
způsobem v době jarních prázdnin. A přestože společná příprava byla náročná, opět naši žáci
zabodovali a obsadili přední příčky. Soutěžili celkem ve třech kategoriích A, B, C pro 6., 7. a 8
+ 9 ročník. Z každé kategorie postoupil jeden z našich žáků do krajského kola, které proběhne
17. 3. 2021, opět distanční formou. Postupujícími jsou Ladislav Souček (kat. A), Tomáš Dach
(kat. B) a Lukáš Kulhánek (kat.C). Spolu s nimi se na okresní kolo připravovali také jejich další
spolužáci, kterým patří díky za jejich odvedenou práci. Našim reprezentantům pak přejeme
hodně štěstí při řešení nových zeměpisných úloh.
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže - soutěže byly velmi postižen koronavirovou epidemií, veškeré soutěže
byly zrušeny.
Na sport jsme nezapomněli - Miniházená
Po jarní pauze se ke slovu opět dostala miniházená. Sice ne tak, jak bychom si přáli – tedy
účastí na turnajích, ale podařilo se nám navázat užší spolupráci s Českým svazem házené,
který je garantem školní miniházenkářské ligy a v průběhu září se na školním hřišti a v
tělocvičně uskutečnily ukázkové hodiny házené. Naši školu navštívil manažer PKSH Jan Šmrha
a brankářka DHC Plzeň Eva Mancellari.
První ukázková hodina proběhla v rámci výuky tělesné výchovy hochů 6. a 7. ročníku. Hodina
měla takový ohlas, že jsme na místě dohodli další, která byla určena zejména našim školním
reprezentantům v miniházené a žákům, kteří ve volném čase hrají národní házenou. V rámci
ukázkové hodiny si chlapci zahráli řadu her zaměřených na míčovou techniku, rozvoj herního
myšlení a individuální herní činnosti.
Na jarní období už společně plánujeme další setkání i v rámci projektových dnů napříč
jednotlivými ročníky 1. stupně.
Tělesná výchova, hodnocení za 2. stupeň ve školním roce 2020/2021
Pro tento školní rok byly stanoveny následující priority.
1. Rozvíjet v co nejširší míře pohybové schopnosti dětí, které jsou při jejich současném
způsobu života značně zanedbávány.
2. Pomoci dětem pochopit význam zdravého pohybu pro správné fungování lidského
organismu, využít jejich znalostí zejména z předmětů Přírodopis a Výchova ke zdraví.
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3. Podtrhnout význam tělesných cvičení i pro duševní stav člověka, rozvíjet v dětech
smysl pro týmovou spolupráci a pro radost z pohybu.
4. Přivést k pohybu i žáky, kteří k fyzické aktivitě nemají zatím vybudovaný kladný vztah.
5. Objevovat nadané žáky a snažit se pomoci jejich talent rozvíjet.
6. Pokusit se co nejlépe připravovat děti na sportovní soutěže a podporovat jejich
mimoškolní sportovní aktivity.
Pro školní rok 2020/21 byly z epidemických důvodů zrušeny všechny sportovní soutěže.
V závěru školního roku v měsíci červnu byla obnovena výuka tělesné výchovy. Vyučující se
zaměřili na vyhodnocení fyzické kondice žáků po distanční výuce a na stanovování priorit
pro nový školní rok 2021/2022.
7.7. Akce školy
Přehled akcí navštívených žáky ve školním roce 2020/2021

Termín

Název akce

Třída

Stupno
Stupno
Stupno

11. 9.
14. 9.
21. 9., 25. 9.

6.
9. A, B
9. A, B

Stupno

23. 6.

Preventivní program
Preventivní program
Nechtěná
těhotenství
Bilance působení na
ZŠ

Moje cesta na svět
Veselé zoubky

3. A, B, 5. A, B
1. A

Preventivní akce
– 2. stupeň

9. A, B

Preventivní akce
– 1. stupeň
Stupno
Stupno

7. 10.
24. 5.

Kulturní akce
nebyly

Akce knihovny
Knihovna
Knihovna

15. 6.
17. 6.

Čtenářská soutěž
Čtenářská soutěž

Dopravní hřiště
nebylo
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Exkurze
DEPO Plzeň projekt
Železná Ruda projekt

11. 6.
15. 6.

Železná Ruda projekt

15. 6.

Železná Ruda projekt

16. 6.

Liblín projekt
ZOO Plzeň projekt

22. 6.
23. 6.

Ostatní akce
Stupno Prokopcovna
Terešov
Všenice projektový
den
Rokycany projekt
Rokycany projekt
Terešov
Všenice projektový
den
Všenice projektový
den
Břasy, Stupno
projektový den
Plzeň
Stupno
Stupno
Stupno
Stupno
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna

Člověk a technika
Příroda a historie
Železné Rudy
Příroda a historie
Šumavy
Příroda a historie
Šumavy
Třída plná pohody
Primáti

5. A, B
5. A

Slavnost slabikáře
Farma Alp Rieser
Kůň, pomocník i
přítel
Historie Rokycan
Historie Rokycan
Farma Alp Rieser
Kůň, pomocník i
přítel
Kůň, pomocník i
přítel
Důlní činnost na
Břassku
INSPIS Plzeň
Podzimní vycházky

2. A, B
2. B., 3. A, B
2. B

Pekelný den
ČHS lektorský den
Hasík
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt
Komenský projekt

1. stupeň
3. A
2. A, B
1. A
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
5. A
5. B
6. A
7. A
8. A

3. B
5. A
5. A, B
8. A

Projektové dny
22. 9.
29. 9.
30. 9.
30. 9.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
2. 10.
9. 10.
13. 10.
14. – 18. 9., 21. – 23.
9.
4. 12.
18. 5.
2.6., 14. 6.
1. 6.
3. 6.
4. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
14. 6.
11. 6.
15. 6.
16. 6.
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Knihovna
Knihovna
Břasy projekt
Břasy, Stupno
projektový den
Břasy, Stupno
projektový den
Břasy, Stupno
projektový den
Břasy, Stupno
projektový den
Břasy, Stupno
projektový den
Břasy, Stupno
projektový den

17. 6.
18. 6.
18. 6.
9. 10.

Břasy, Stupno
projektový den
Stupno projekt
Radnice projekt
Radnice projekt
Stupno projekt
Stupno projekt
Újezd u Sv. Kříže
projekt
Všenice projektový
den
Všenice projektový
den
Rokycany projekt

25. 6.

11. 6.
15. 6.
17. 6.
22. 6.
24. 6.

Komenský projekt
Komenský projekt
Rozhýbejme se
Důlní činnost na
Břassku
Důlní činnost na
Břassku
Důlní činnost na
Břassku
Důlní činnost na
Břassku
Důlní činnost na
Břassku
Důlní činnost na
Břassku

9. A
9. B
1. A, 2. A, B, 3. A, B
5. A, B
9. A
9. B
7. A
8. A
4. A
6. A

21. 6. .

Důlní činnost na
Břassku
Zahrada nás baví
Historie Radnic
Historie Radnic
Zahrada nás baví
Zahrada nás baví
Historie Újezda,
slavní rodáci
Kůň, pomocník i
přítel
Jak to chodí na farmě

23. 6.

Zvíře v nouzi

7. A

9. 6.
9. 6.
10. 6.
10. 6.
14. 6.
14. 6.
17. 6.

Školní výlety
1. A

Projektové dny
25. 6.

2. A

28. – 29. 6.

2. B

28. – 29. 6.

3. A

28. – 29. 6.

3. B

15. – 17. 6.

4. A

24. 6.

5. A

15. – 17. 6.

Stupno a okolí
Horská Kvilda,
Šumava
Horská Kvilda,
Šumava
Horská Kvilda,
Šumava
Železná Ruda
Šumava
Po stopách důlní
činnosti
Železná Ruda
Šumava
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2. B
5. A
5. B
2. A
3. A
9. A
4. A
6. A

Štěpánová, Vokáčová
Lucie
Gabrielová
Mašková
Součková, Kočková
Heringová, Kočková
Racková, Vokáčová
Lucie
Arenšteinová,
Koptová
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5. B
6. A
7. A

22. – 23. 6.
22. 6.
23. 6.

8. A
9. A

23. 6.
22. – 23.

9. B

24. – 25. 6.

Liblín, Libštejn
ZOO Plzeň
Rokycany, Záchranná
stanice živočichů
ZOO Plzeň
ZOO Plzeň, Stupno a
okolí
Stupno a okolí

Vondrová
Bártová, Karlíčková
Častorálová, Bártová
Karlíčková, Šimůnek
Jonáková,
Pouznarová
Auterská A,. Bártová

Plavecký výcvik – nebyl v letošním školním roce realizován.
Akce školní družiny 2020/2021
Celodružinové akce:
S akcemi ŠD je to hodně podobné, jako se zájmovými útvary. Vše podléhalo aktuálním
nařízení MŠMT, a proto akcí bylo velmi málo.
Mikulášská nadílka + čertí hrátky - 4.12.
Vánoční posezení – 18.2.
Využití sněhových podmínek k bobování - 8.1. , 14.1., 27.1.
Soutěž o nej… sněhuláka - 6.1., 19.1.
Den her a hraček – 22.1.
Karnevalové hry- 24.2.
Hledání zajíčkového pokladu – 21.4.
Den dětí – 1.6.
Rytířská stezka – den dětí – 3.6.
Máme rádi Česko – 9.6., 10.6.
Sportem za létem – průběžně celý červen
ŠVP naplňováno dle aktuálních nařízení a možností.

Září a říjen ve školní družině
Letošní školní rok jsme ve ŠD zahájili s počtem 97 žáků.
Vzhledem k situaci, která všem stále komplikuje životy, jsme
museli žáky rozdělit tak, aby se třídy zbytečně nemíchaly.
Proto někteří museli opustit budovu ŠD na 1. stupni a změnit
své dosavadní paní vychovatelky. Víme, že to pro někoho
nebylo lehké, ale věřte, že i nás tato situace mrzela. O 1. a
2. oddělení ŠD na 1. stupni se starají paní vychovatelky J. Gothová a
R. Pitrmanová. O 3. a 4. oddělení nad jídelnou se starají paní
vychovatelky A. Berešová a A. Pouznarová.
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Přibylo nám 27 nových a šikovných prvňáčků, kteří si pomalu
zvykali na školu i družinu. Všichni jsme se sžívali, zopakovali
družinová pravidla, vzájemně se poznávali, hráli si, využívali
hřiště a začali tvořit. Nutnost
stálého dodržování hygieny se
stala samozřejmostí, jako
například kontrola a způsob mytí
rukou, dezinfekce stolečků, dodržování odstupu v mazlícím
kontaktu a také nošení roušek. Když už jsme si na vše zvykli a
mysleli jsme si, že nás hned tak nic neporazí, že jsme proto,
abychom fungovali, udělali maximum, tak přišlo opět covid
opatření, které uzavřelo nejen školy, ale i ŠD. Doufáme, že
tato situace bude pouze na nezbytně nutnou dobu a my se
zase brzy uvidíme. Také doufáme, že se nám konečně podaří zahájit činnost kroužků a
pokračovat v tom, v čem jsme začali.

Čerti ve ŠD
Jen jediný den v roce se otevírají brány pekelné a to i přes nařízení ohnivého PSA. Tentokrát
nebyla možná pekelná návštěva čertů, anděla a Mikuláše, ale taková jedna družinová čertice
Janice s rouškou, ta si úplně vystačila. Zvládla pobavit, přečíst pohádku, vyzkoušet zlobivce a
neposluchy, rozdat dobrůtky i drobné soutěže. Naši šikulové zase na oplátku vytvořili krásná
pekla a po čertech hezké výtvarné práce.
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Vánoce ťukají
Ano, vánoce jsou tady a s nimi i naši vánoční skřítci, kteří pečlivě tvořili. Krásné výrobky
v nejrůznějších podobách se vyráběly ve všech odděleních ŠD.
Od každého trochu. Tak například krásná vytvořená přáníčka,
stromečky, ozdoby, svícny, sobíci, sněhuláci i andělé vyzdobili
naší ŠD a nebo udělali radost doma. A vánoce mohly začít.

Co se děje na jaře?
Na téma jaro jsme se hodně těšili. A to hned z několika důvodů. Prvním důvodem bylo, že
jsme kvůli uzavření škol přišli o velikonoční témata. Dalším důvodem je, že jaro je
nejkrásnějším obdobím roku, kdy všechno hýří barvami, květy a také zvířátky. Proto žáci ŠD
vytvořili několik zajímavých prací. Pomocí voskovek a vodových barev nakreslili jarní louku,
vytvořili mraky s motýlky, povedla se i temperová sluníčka, jarní paní vznikla ze starých
kalendářů s květinami a na závěr krásná 3D koláž s hmyzem pod lupou. Jsou to zkrátka
šikulové.
Rytířské erby
V rámci putování po hradech a zámcích jsme vyhlásili pro naše žáčky soutěž o nejhezčí erb.
Každý si vytvořil svůj vlastní erb, který vypovídal o jeho zálibách a rodině.
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Čtenářská gramotnost
Spolupráce s knihovnou
Celý školní rok navštěvují naši žáci místní knihovnu. Kromě běžných výpůjček a vracení knih
také máme s paní knihovnicí besedy, čteme doporučenou literaturu, luštíme kvízy apod.
Třídy 2.A a 2.B
Na konci školního roku jsme se vypravili za paní Novou do knihovny ve Stupně. I když byl
tento šk. rok poznamenaný mnoha změnami a také on-line výukou, nepřestali jsme číst a
těšili se na vyhodnocení čtenářské soutěže. Paní knihovnice si s předstihem prohlédla naše
čtenářské deníky a společně s paní učitelkou sestavila pořadí pro vyhodnocení soutěže.
Všechny děti se snažily a nebylo lehké rozhodnout o prvních třech místech. Nakonec se to
ale podařilo, a kromě prvních tří odcházely i ostatní děti s malým dárečkem.
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Recitační soutěž – školní rok 2020/2021
Recitační přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších
a
nejinspirativnějších vystoupení dětských a sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou
vybírání z krajských postupových přehlídek, jimž přecházejí oblastní (okresní), popř. obvodní
a školní kola.
V mimořádné situaci, jakou představovala probíhající epidemie, bylo v tomto školním roce
mnohem složitější se na recitační soutěž připravit a vůbec vybrat nadějné žáky. Školní kolo
tedy proběhlo v on-line prostoru. Žáci, kteří měli o recitaci zájem, zaslali natočený
videozáznam s přednesem.
Účast byla velmi skromná, a proto se nám podařilo obsadit pouze 2. věkovou kategorii.
Do okresního kola byl vybrán/a:
•

žák 4. ročníku Vojtěch Brož

•

žákyně 5. ročníku Štěpánka Holubová

Vojtěch Brož soutěžil s básní od Pavla Šruta „Povídání o drakovi“ a Štěpánka Holubová
s básní od Jiřího Žáčka „Ufo, ufo, ufoni“. Na základně námi zaslaných videozáznamů do
okresního kola byli žáci vybírání do kol krajských.
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Vojtěch Brož svým přednesem porotu oslovil a postoupil tak do krajského kola, které se
konalo ve Staňkově 18. května 2021. Přehlídka mladých recitátorů byla okleštěna mnoha
postupy, které měly zajistit vše v souladu s platnými epidemiologickými pravidly, a díky tomu
se krajské kolo mohlo konat živě. V krajském kole Vojta skončil, ale jistě to pro něj byl velký
zážitek a také zkušenost, která ho v recitátorské práci jistě posunula.
Slavnost Slabikáře
Tradice se mají ctít, a proto jsme se i my v dnešní nelehké době rozhodli, že „Slavnost
Slabikáře“ bude!
Ve středu 23.6.2021 jsme se my všichni z I.A převlékli do pruhovaných triček a šatů a moc se
společně těšili na rodiče, kteří se na nás přišli podívat v 16:30h do Prokopcovny ve Stupně.
Připravili jsme si pro ně krátké divadlo pod názvem „Popletená abeceda“. Každý z nás měl
nějakou roli. Děti byly písmenka, paní učitelka byla paní učitelka a paní vychovatelka
ze školní družiny byla školník a trafikant. Nechyběla radost, smích a
ani písnička. Každý z dětí také předvedl, že už se právem může řadit mezi čtenáře a přečetl
krátký úryvek ze Slabikáře. Na závěr děti paní knihovnice pasovala a přijala do řádu
čtenářského a odměnila je krásnou knihou a drobným dárečkem.
I přesto, že musela být naše slavnost přísně střežena platnými hygienickými pravidly, úsměv
na rtu nám to nezahnalo a všichni jsme si ji užili.
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Projektové dny - besedy, exkurze, výlety, akce
Akce
Ve druhé třídě se pořád něco děje
Tvoření
Přesto, že jsme zůstali ve škole skoro sami, čas se nezastavil. I po Vánocích jsme se věnovali
nejrůznějšímu tvoření – malovali jsme temperami, vyšívali záložky, kreslili do mouky, zkoušeli
si práci s drátky, slepovali z papíru geometrická tělesa. Těšíme se, že nouzový stav brzy
skončí a do školy se vrátí ostatní naši spolužáci.
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Bobování
V lednu se paní Zima slitovala nad milovníky zimních sportů, a i nám ve Stupně nadělila
několik cm sněhu. Prvňáci i druháci využili příznivých podmínek a několikrát zavítali na louku
pod hřbitovem ve Stupně. Když nemůžeme cvičit, o to více jsme si užili bobování a podařilo
se nám i postavit pár sněhuláčků.

Škola pokračuje v projektu
Ani pandemie nás nezastavila v plnění úkolů, které máme dány projektem. V mateřské škole
pokračujeme v práci školního asistenta. Ve škole základní paní učitelky plní se svými žáky
doučování, avšak musí probíhat online formou a prvňáci s druháky se v rámci projektu naučili
něco nového o svém těle. Některé projektové dny jsme stihli ještě před uzavřením škol na
podzim.
Jakmile se znovuotevřely školy, pustili jsme se do dokončování projektu plnou silou. Využili
jsme projektových dnů především k opětovnému slučování kolektivů, k prožitkovému učení a
důležité kooperaci mezi žáky.
Projektové dny ve škole a mimo školu - podzim
Komentovaná prohlídka Rokycan
Těchto projektových dnů se zúčastnili žáci 8. a 7. třídy. S osmáky, kteří vyjeli do Rokycan 30.
9. jela p. učitelka třídní Kalinová s p. učitelem Šimůnkem. Druhý den 1.10. jela sedmá třída
s p. učitelkou Častorálovou a A. Auterskou.
Z programové nabídky pro školy Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech vybrali vyučující
vycházku po městské památkové zóně. Celý program byl zcela v kompetencích pracovníka
muzea.
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Žáci se v doprovodu vyučujících dopravili ranním linkovým autobusem ze Stupna do Rokycan,
kde byl před budovou muzea celý program zahájen.
Během dopolední prohlídky centra Rokycan a přilehlého okolí se žáci díky odbornému, ale
věkově přiměřenému výkladu dozvěděli mnohé zajímavosti z historie svého okresního
města. Známá místa, prostranství či budovy, které jindy bez povšimnutí míjejí, tak mohli
nahlédnout z jiné perspektivy, v souvislostech s místními událostmi i obecnými dějinami
(období středověku a jeho životní úroveň, četné požáry, morová epidemie, osobnost Jana
z Rokycan aj.).
Nejen pobyt na čerstvém vzduchu všem prospěl, zejména však program nabídl živý vhled do
dějepisného učiva, které si žáci mohli lépe konkretizovat. Přinesl také lingvistický přesah
vysvětlením původu názvu Rokycan, a dokonce i hudební přesah v souvislosti s významnou
rokycanskou poštovní stanicí a jejím otiskem v české lidové písni (viz Poštovský panáček).
Získané vědomosti si žáci na závěr ověřili vyplněním pracovního listu, který připravila
pracovnice muzea.
Po ukončení programu se žáci vraceli opět linkovým autobusem s vyučujícími do Stupna.

Projektový den – Vycházka po naučné stezce v Břasích – 5. A + 5. B
9.10. jsme se po první vyučovací hodině, kterou jsme věnovali připomenutí historie Břas,
vydali k prvnímu stanovišti, k Baště, kde na nás čekal lektor Ondřej Bílek. Během dopoledne
se nám za jeho doprovodu podařilo projít téměř všechna stanoviště naučné stezky. Děti se
dozvěděli spoustu zajímavých informací o vzniku a těžbě černého uhlí a další průmyslové
činnosti v Břasích. Na závěr této vycházky dostaly děti kvíz, kde si mohly ověřit, co si
z výkladu lektora zapamatovaly.
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Projektový den – Život na farmě
Dne 29.9. a 1.10. se třídy 1. st. zúčastnily exkurze na rodinné farmě Alp Rieser. Tato farma se
nachází na okraji Křivoklátska, nedaleko Terešova. Manželé Rieserovi nás nejen srdečně
přivítali, ukázali nám množství zvířátek, ale také si pro nás připravili drobné pohoštění a
ukázku výroby sýrů z kozího mléka.

Všechny děti si pohladily a podojily kozy, prohlédly si zblízka krásné lamy alpaky, oslíka
Lupínka i poničku Áju. Také si vyzkoušely česání a spřádání vlny z Alpak a to i na kolovrátku.
Krásný zážitek byl zakončený opékáním vuřtů a ochutnávkou bylinkového čaje.
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Projektový den
Paní učitelky druhých tříd si pro žáky připravily projektový den s názvem Lidské tělo.
Žáci se dozvěděli spoustu nových informací. Řadu z nich si mohli ihned vyzkoušet v praxi.
Společnými silami sestavili kostru lidského těla. Sestrojili si model plic. Znalosti matematiky si
ověřili při měření své výšky a řazení podle velikosti.
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Svůj čich i chuť si otestovali při určování potravin. Asi nejvíce je zaujalo poznávání různých
předmětů pomocí hmatu.
Školu jsme zahájili sportem
V úterý 18. 5. zavítali do naší školy manažer Plzeňského krajského svazu házené Jan Šmrha a
brankářka extraligového týmu DHC Plzeň (dámský hanballový club) a zároveň krajská
metodička tréninku mladšího žactva Eva Mancellari. Nejednalo se o jejich první návštěvu v
naší škole. Dvě předešlé návštěvy proběhly již na podzim jako součást benefitů, které naše
škola může čerpat v rámci svého zapojení do školní ligy miniházené.

Alespoň jednoho z realizovaných tréninků se zúčastnili žáci a žákyně třetích, čtvrtých, šestých
a sedmých ročníků. Ve všech případech měla akce velký ohlas a byla pozitivně reflektována i
samotnými lektory. V rámci tréninkových jednotek se účastníci věnovali především rozvoji
individuálních herních dovedností, především míčové technice, průpravným cvičením a hrám
a modifikovaným herním cvičením. Během celého procesu byl mimo jakoukoliv pochybnost
patrný i herní progres u drtivé většiny frekventantů. Tréninky děti velmi bavily, a proto byla
dohodnuta další spolupráce a další tréninky, v rámci kterých do naší školy možná zavítají i
další známé osobnosti naší házené. Třeba i někdo z mistrovského týmu mužů.
Co jsme nestihli na jaře, udělali jsme v závěru školního roku.
Projektové dny ve škole a mimo školu
Projektové dny byly součástí završení realizace našeho projektu financovaného z Evropských
fondů. Před vlastní realizací každého projektového dne bylo nutno vzájemně spolupracovat
s externisty, se kterými učitelé pro své třídy naplánovali a realizovali své projektové dny.
Téměř každá třída měla naplánováno 2 – 3 projektové dny. Některé se konaly ve škole, jiné
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zas mimo školu například v Radnicích, Zvíkovci, Plzni, na Horské Kvildě, v Železné Rudě.
Výhodou projektových dnů bylo, že je žáci měli zcela zdarma. V době, kdy jsme se opětovně
navrátili do školních lavic, nám učitelům zas pomohly v tom, že se nám podařilo opětovně
sloučit, spřátelit, „nastartovat“ naše žáky, kteří dlouhým odloučením v době uzavření školy
často postrádali své kamarády, chyběl jim každodenní kontakt se spolužáky a společně
prožitá dobrodružství.
Projektové dny – J. A. Komenský
Projektové dny na téma J. A. Komenský byly naplánovány a realizovány ve spolupráci s paní
Novou z naší obecní knihovny. Projektu se v průběhu dvou týdnů zúčastnili všichni žáci naší
školy.
Jan Amos Komenský očima třetí třídy
Projektový den na téma J. A. Komenský byl realizován ve spolupráci s Knihovnou Stupno.
Před vlastní realizací projektového dne bylo nutno dohodnout s paní knihovnicí, která žáky
projektovým dnem provázela, jakou formu pro sdělování informací žákům zvolit, a to s
ohledem na jejich věk a znalosti. Pro některé žáky 3. A byla osobnost J. A. Komenského zcela
nová, někteří měli alespoň přibližnou povědomost. Úvodní část projektového dne se
uskutečnila v knihovně. Zde měla paní knihovnice připravenu výstavu, která mapovala život a
dílo J. A. Komenského. Součástí výstavy byla rovněž prezentace s obrázky míst, kde J. A.
Komenský působil. V závěru pobytu v knihovně měli žáci za úkol vytvořit společně koláž,
která by reflektovala jejich prozatímní poznatky a dojmy.
Druhá část projektového dne se uskutečnila ve škole. Žáci shlédli na interaktivní tabuli
několik animovaných filmů týkajících se života J. A. Komenského. Poté se žáci rozdělili do
skupin. Skupiny měly za úkol vytvořit plakát, jehož tématem bylo "Labyrint světa a ráj srce".
Výsledkem práce byly 4 plakáty, kde žáci naplno rozvinuli svoji fantazii. Jejich práce budou
vystaveny v místní knihovně.
Po celou dobu projektového dne žáci velmi dobře spolupracovali, ve skupinách probíhala
diskuse nad tématem, všichni zapojovali své náměty a představy. Realizací projektového dne
se podařilo přiblížit osobu J. A. Komenského i žákům mladšího školního věku.
Jan Amos Komenský očima prvňáků
V červnu se naše I. A ponořila do minulosti. Do doby, kdy žil učitel národů, pan Jan Amos
Komenský. Tento projektový den byl uskutečněný v kooperaci s Knihovnou Stupno. Předem
jsme se s paní knihovnicí dohodly na obsahu a množství sdělovaných informací našim
prvňáčkům. Přece jen memorování dat a reálií by pro ně záživné nebylo. Celý projekt byl tedy
zaměřen především prakticky a informace byly „okleštěné“ a sdělované zábavnou formou.
Děti se dozvěděly střípky z dětství J. A. Komenského a co ho zformovalo do tak osvícené
osoby, jakou bezesporu byl. V knihovně si děti prohlédly výstavu, která život J. A.
Komenského mapovala. K vidění na výstavě bylo několik artefaktů ze života školáků
z dřívějších dob, to děti zaujalo nejvíce. Na závěr děti luštily různé úkoly, jimž dominovalo
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bludiště – připomínající labyrint odkazující na známé dílo J. A. Komenského – „Labyrint světa
a ráj srdce“.
Druhou částí projektu byla práce ve škole. S dětmi jsme si prohlédly animované filmy, které
poukazovaly především na dílo J. A. Komenského. Výsledkem je společná skupinová práce –
koláž – plakát: „Labyrint světa a ráj srdce.“ Jejich práce budou vystaveny v místní knihovně.
I když téma pro žáky prvního ročníku nebylo jednoduché, bylo to pro ně jistě zábavné a
přínosné. Vždyť za celý školní rok pracovali s písmenky a čísly, učili se základním školním
návykům. Poznali také, co znamená „Škola hrou“ – což je mottem J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský v 9. B
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se od roku 2020 do roku 2022
stalo koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského, jelikož 28. března 2021
uplynulo 429 let od jeho narození. Na počest tohoto výročí probíhá po celé České republice
mnoho různých akcí, přednášek a výstav, které připomínají a znovu přibližují život
Komenského a jeho významnou roli ve vývoji českého školství. Jedné takové výstavy se dne
18. 6. 2021 zúčastnili i žáci 9. B v rámci projektového dne.
V místní Střediskové knihovně ve Stupně se žáci od knihovnice paní Ivy Nové nejprve
dozvěděli několik základních informací o původu, dětství a dospívání, celkově o osobním
životě Komenského. Větší část přednášky samozřejmě ale byla zaměřena na jeho studium
v cizině, následnou literární tvorbu a práci v oblasti vzdělávání, které jsou považovány za
základní stavební kameny českého školství a dodnes jsou tyto principy a rady využívány ve
výuce.
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Aby vše nebylo jen o teorii, byla přednáška spojena s výstavou, kde na mnoha ilustracích byly
vyobrazeny různé mezníky v životě Komenského nebo jeho nejznámější díla. Také si žáci
mohli prohlédnout dřívější podobu ručně psaných vysvědčení a samozřejmě nesměla chybět
názorná ukázka toho, jak takové učení hrou funguje. Žáci například měli možnost si sestavit
skládačku portrétu Komenského a také vyřešit zapeklitý labyrint, který zároveň poukazoval
na jedno z jeho nejvýraznějších děl.

Někteří žáci si labyrintem a jeho řešením lámali hlavu ještě po návratu do školy, proto nás
napadlo, že bychom takových různých hádanek a labyrintů mohli zkusit vytvořit více a
navzájem si je vyzkoušet. Dále jsme si společně přečetli základní principy výuky tj. zásada
názornosti, systematičnosti, soustavnosti, přiměřenosti a žáci se pokusili sami vysvětlit, co
tato zásada asi v praxi znamená, jak se využívá a proč je důležitá.
Nakonec si žáci vytvořili skupinky, vybrali si jedno téma z jakéhokoliv předmětu, které během
své školní docházky probírali, a nacvičili si kratičkou ukázku toho, jak by podle jejich názoru
výuka probíhat neměla a následně předvést, jak s využitím Komenského principů téma učit
lépe.
Projektové dny – Rozhýbejme se
Projektový den „Rozhýbejme se“ byl realizován ve spolupráci s místním fotbalovým klubem
SK Primalex Břasy. Hlavním motivem tohoto projektového dne bylo jednak upevnění
sociálních vazeb mezi dětmi, ale zejména to, aby po dlouhé pauze způsobené pandemií
Covid -19 získaly znovu chuť a motivaci sportovat. Trenéři a funkcionáři připravili po
konzultacích s učiteli a vedením školy bohatý program.
Žáci byli rozděleni do skupin, kterou provázel pedagog a trenér. Postupně se vystřídali na
jednotlivých stanovištích, kde za pomoci dospělých ale i žáků vyšších ročníků naší školy, kteří
se rovněž projektového dne zúčastnili, plnili sportovní úkoly – například střelba z obřího
praku na cíl (protažení svalstva horních končetin, odhad směru a vzdálenosti), překážková
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dráha (obratnost, rychlost), slalom s míčem (obratnost, rychlost), přetahování lana
(posilování svalstva horních končetin, vytrvalost), skupinové podbíhání a přeskakování lana
(vzájemná kooperace skupiny) ukázka a hra fotbalu (týmová spolupráce), střelba na branku
(odhad směru a vzdálenosti). Pro žáky bylo připraveno i stanoviště s hádankami a kvízy, pro
menší pak vybarvování, hledání rozdílů.
Žákům se projektový den velmi líbil. Měli možnost si zasportovat, změřit svoje výkony, znovu
navázat kontakty se svými spolužáky i z ostatních tříd naší školy. Děti velmi dobře
kooperovaly nejen ve skupině mezi sebou, ale velmi dobře komunikovaly i se staršími
spolužáky nebo trenéry. Projektový den byl velmi kladně přijat i rodiči.
Projektový den – Tajuplný les
11. června 2021 jsme strávili s žáky pátých ročníků v DEPO Plzeň, kde jsme měli objednanou
prohlídku výstavy Blik, blik Tajuplný les. Jednalo se o novou světelnou expozici z dílny Depo
2015. Děti se pomocí fantazie, představivosti, zvuků a hry světel a stínů mohly vydat do
krajiny plné tajemné atmosféry. Staly se součástí lesa, jeho příběhů a byly nejdůležitější
součástí samotné expozice.
Po prohlídce čekala na děti industriální stezka, která je interaktivní formou seznámila
s historií samotného DEPA. Zajímavými místy DEPA provedly děti historické osobnosti, které
byly kdysi spojeny s tímto místem. Vrátit do současnosti se ale mohl jen ten, kdo rozluštil
všechny hádanky a nastartoval stroj času.
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Projektový den k upevnění vztahů – Třída plná pohody
Dne 22. 6. třídy 5. A a 5. B společně vyrazily na dvoudenní projekt pod stany. Vzhledem
k tomu, že se v příštím školním roce tyto dvě třídy spojí, jsme realizovali adaptační
projektový den ve spolupráci s pedagogickou poradnou.

Po příjezdu na tábořiště Kobylka čekal na žáky program, který pořádala Pedagogickopsychologická poradna Rokycany. Cílem dne bylo upevnit vztah v kolektivu mezi oběma
třídami. Po ukončení programu následovaly sportovní hry a poté zasloužený odpočinek.
Jelikož nám počasí přálo, došlo i na osvěžení v řece.

K večeru přijeli za dětmi dobrovolní hasiči z Břas. Seznámili děti se svojí prací a se základy
první pomoci. K prohlídce bylo přistaveno hasičské auto a každý si mohl zkusit na chvilku stát
se hasičem. Po teoretické části následovala praktická část, kdy si děti mohly vyzkoušet
stříkání z hadic na cíl. Tečkou za celou akcí byl společný táborák. Druhý den ráno po snídani
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se žáci vypravili na zříceninu hradu Libštejn. Doufáme, že se nám adaptační projekt vydařil,
splnil svůj účel a všem se líbil alespoň tak, jako nám.

Projektový den „Po stopách důlní činnosti“
Projektový den na téma „Po stopách důlní činnosti“ byl realizován ve spolupráci s panem
RNDr. Ondřejem Bílkem. Projekt byl připraven pro celý druhý stupeň, zapojili se i žáci ze
čtvrté třídy.
8. třída
Břasko se řadí díky průmyslové těžbě černého uhlí z povrchu k opravdu unikátním místům
v Česku, která stojí za to poznat. Žáci 8. ročníku absolvovali 22. 6. projektový den právě
s cílem podrobněji prozkoumat své nejbližší a zdánlivě notoricky známé prostředí, přičemž
byli sami překvapeni mnohými zajímavostmi, které jim doposud unikali.
Celý program byl zahájen téměř 6 km dlouhou procházkou po naučené stezce Po stopách
důlní činnosti na Břasku, po níž žáky svým erudovaným výkladem provedl samotný autor této
stezky p. Bílek.
Prohlídka začíná u přírodní památky Bašta, která je jedinečnou ukázkou výchozu Radnické
pánve, přičemž uhelná sloj zde vystupuje až na povrch. Trasa vede okolo pozůstatků důlní
činnosti (šachty, odklizy, zatopené propady apod.) a průmyslových provozů. Průvodce žákům
osvětlil geologické souvislosti vzniku černouhelné pánve, historii dobývání uhlí na Břasku,
tehdy využívané metody těžby (tzv. břaská metoda), způsoby dopravy pomocí lanovek,
koňských úzkokolejek, později pomocí elektrifikované dráhy, která byla jednou z prvních
v Čechách. Zmíněni byli významní majitelé a průmyslníci (baron Hochberg, rodina Stracků,
Šternberkové).
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Tématem byla také úzká provázanost černouhelné těžby a rozvoje průmyslové výroby, např.
zde existovala sklárna, huť na výrobu kyseliny sírové (olea), továrna na ultramarín, přičemž
tradice výroby barev pokračuje dodnes díky firmě Primalex.

Na zastávce u Díreckého potoka si žáci mohli připomenout některé znalosti z chemie. Rezavé
zbarvení vody je totiž způsobeno železem, obsaženým v podložních horninách. Na naučné
tabuli si mohou návštěvníci podrobně prostudovat chemické procesy, které vedou až ke
vzniku síranů, jež byly v této oblasti využívány k výrobě olea.
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Trasa dále vedla kolem pozůstatků odklizu Kristian, který je zejm. unikátním geologickým a
paleontologickým nalezištěm, uchovávajícím faunu a floru v podobě zkamenělého
karbonského lesa.

Během téměř tříhodinové prohlídky propojili žáci v místních souvislostech své již získané či
nové znalosti z přírodopisu, zeměpisu, chemie či historie.
Po návratu do školy pak pokračoval program prací ve dvojicích. Úkolem bylo i v souvislosti
s právě probíraným publicistických stylem v hodinách ČJ napsat krátkou reportáž z dnešního
projektového dne.
Distanční vzdělávání
Situace, která souvisela s pandemií Covid 19 nenahrávala školním a mimoškolním aktivitám.
Žáci s výjimkou prvních a druhých tříd byli převážně doma na distančním vzdělávání, nemohli
se vidět se svými kamarády ani s paní učitelkami. Nebyli jsme v divadle, nejezdili na výlety,
do kina či na exkurzi.
Situace to byla velmi složitá a velmi náročná nejen pro žáky samotné, ale i pro jejich rodiče a
pro nás učitele byla nadmíru přetěžující.
Připravovat podklady pro online vzdělávání s sebou přineslo několikahodinové přípravy,
zkoušení, zda vše bude fungovat, tak, aby si žáci z výuky odnesli co nejvíce.
Od října jsme jen s malými odchylkami pracovali s našimi žáky distančním způsobem. Kvůli
epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí COVID 19 se naše školní a mimoškolní aktivity
přiblížily téměř k nule.
V jarních týdnech jsme se začali pomalu vracet do školních lavic. Nejdříve se zapojili žáci 1.
třídy a 2. tříd, poté začala rotace na prvním stupni, připojila se rotační výuka druhého stupně
a nyní již máme za sebou první týden, kdy chodí do školy úplně všichni.
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Je mi velice líto, že realizaci projektových aktivit, exkurze, výlety, besedy, sportovní i další
jiné soutěže nebylo možné uskutečnit. Ale v červnu se nám všechny projektové naplánované
akce podařilo uskutečnit. Zdárně jsme dokončili projekt z evropských fondů Šablony II, a od
září můžeme zahájit projekt Šablony III.
Závěr školního roku – slavnostní vyřazení žáků 9.A
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
9. A třída
V pondělí 28. června přišel náš velký den – slavnostní rozloučení se základní školou. Všichni
jsme byli lehce nervózní, zda se vše vydaří, ale obavy byly zbytečné. Po slavnostním nástupu
jsme si zavzpomínali na našich společných devět let a připomněli si, co jsme prožili. Růží jsme
poděkovali všem, kteří nás touto cestou provázeli. Na pódium k nám poté přistoupili pan
starosta Miroslav Kroc a paní ředitelka Jaroslava Auterská, kteří k nám měli projevy a kteří
společně ocenili nejlepší žáky školy a třídy, a to Veroniku Vodrážkovou, Filipa Nového a
Ladislava Pajera. Poté jsme ještě přizvali třídní učitelku Evu Jonákovou a paní asistentku
Adélu Pouznarovou, se kterými jsme si vzájemně předali šerpy.
Společně se všemi příchozími jsme se ještě podívali na prezentaci fotografií od první až do
deváté třídy. Pak už jen přišla závěrečná píseň a náš odchod ze scény spojený – jak už to bývá
– s emocemi. Musíme říct, že se zkoušení vyplatilo, protože se vše podařilo a pochvaly
pomalu přicházely. Byli jsme moc rádi, kolik našich nejbližších se na nás přišlo podívat a snad
si to užili stejně jako my. Pevně doufáme, že se v budoucnu budeme často vídat a vždy si
budeme mít o čem povídat.
Teď si přejeme krásné léto, pohodové prázdniny a HODNĚ ŠTĚSTÍ.
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Elita odchází – třída 9.B
Pro některé žáky letos školní docházka bohužel/bohudík končí, ale žáci 9. B nemohli odejít
jen tak. Aby se všichni mohli hromadně rozloučit s vyučujícími, nacvičili si slavnostní vyřazení,
kde chtěli zakončit svoji školní docházku s patřičnou slávou.
Přípravy programu, psaní projevu a výběr hudby probíhaly již měsíc dopředu a samozřejmě
se to neobešlo bez dohadů a výměny názorů. Nakonec se naštěstí ale všichni domluvili na
celkové podobě jejich vystoupení. Ačkoliv měli na ostrý nácvik v Prokopcovně vlastně jen
jeden den, zvládli vše absolutně úžasně a rodiče i třídní učitelka na ně byli náležitě pyšní.
Přestože jsme se všichni domluvili, že žádný pláč nebude, nakonec přeji jen pár slz dojetí a
smutku při předávání květin teklo. A to by nebyli žáci 9. B, aby neměli vždy něco speciálního,
takže na konci jejich rozloučení proběhl společně s třídní pěkně hlasitý ,,vítězný“ pokřik.
Následující den byl opravdu už náš poslední společný. Předávalo se vysvědčení, pochvaly a
dárky. Rozloučení nebylo lehké, a proto už tekoucí slzy opravdu nikdo neřešil.

Přejeme jim, aby jejich vykročení do studentských časů bylo úspěšné a pohodové.

8. Analýza školního roku 2020 / 2021
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie, využití techniky získané v projektech
(interaktivní tabule 1. st+ tablety a PC ) – hospitace byly zaměřeny na využívání
učeben a techniky, na činnostní učení. Interaktivní učebna, jazyková učebna a učebna
chemie jsou využívány pravidelně – omezeno z důvodu COVID 19
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2. Žáci byli zapojováni do soutěží a olympiád průběžně. Bylo dosaženo pěkných výsledků
viz. tab. Soutěže a olympiády ve školním roce – online soutěže
3. Zajistit plavecký – kol. Součková, lyžařský výcvik kol. Heringová - zrušen, zájezd do
zahraničí i krátkodobý – vedení školy + uč. cizích jazyků – zrušen
4. Nabídku kroužků jsme doplnili sportovním kroužkem miniházené. Z řad rodičovské
veřejnosti jsme nezískali nikoho.
5. Bylo zorganizováno praktické evakuační cvičení školy vlastními silami.
6. Kulturní akce proběhly podle domluvených termínů, během roku však byly omezeny,
zrušeny – covid 19
7. Sportovní akce byly na základě nařízení z důvodu COVID 19 - zakázány
8. Byla zajištěna péče integrovaným dětem, spolupráce v tomto směru probíhala
s výchovnou poradkyní.
9. Program minimální prevence rizikového chování byl plněn podle epidemiologických
nařízení.
10. Projekty v oblasti minimální prevence – podpořený projekt- „Já to zvládnu, nemám
strach“ – ve výši 15 tis. Kč - byl s omezeními dokončen - kol. Vokáčová + podán nový
projekt – „Život je šance, využij ji!“ – schválen – dostali jsme 25 tis. Kč
11. Pokračovali jsme ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy – kol. Součková
12. Plnili jsme úkoly z Výzvy č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ – projekt pod názvem „Spojme své
síly“ – tento projekt je ke konci školního roku ukončen.
13. Pokračovali jsme v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po
celý školní rok. – kol. Arenšteinová + ZŘŠ
14. Prezentovali jsme školu na veřejnosti, zajistili zasílání příspěvků do tisku – za 1. st –
kol. Gabrielová, za 2. st – kol. Jonáková, + ostatní pedagogové, nejsou ještě plně
zapojeny mateřské školy – problém nevydání článku.
15. Na závěr roku uspořádat Školní akademii 5. – 9. ročník, 1. – 4. ročník DOD – omezeno
z důvodu COVID 19 -byla uspořádáno Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a Slavnost
Slabikáře.
Zhodnocení uplynulého období z hlediska vedení školy

Cíle ŠVP jsou plně v souladu s koncepcí školy. Koncepční záměry jsou rozpracovány do
ročních plánů a tyto dále do plánů měsíčních. ŠVP byl zpracován na základě těchto
koncepčních záměrů. Učitelé jsou seznámeni s cíli ŠVP i cíli školy a jsou v souladu s
očekáváním a potřebami klientů školy. Po zhodnocení uplynulého období lze zhodnotit ŠVP
velmi dobře. Dále je třeba pracovat se změnami v RVP a postupně je zapracovávat do ŠVP,
do tematických plánů a vyučovacího procesu.
Při výuce se musíme více zaměřit na prožitkové učení, přizpůsobit vzdělávací obsah
potřebám, možnostem a zkušenostem žáků ve třídě a dát jim dostatek prostoru k rozvoji
osobnosti a uspokojování individuálních vzdělávacích potřeb. Zaměřit se ve větší míře na
vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, zhodnocení hodiny a při hodnocení práce žáků
být více adresní. Je též třeba zaměřit se na využívání různých způsobů hodnocení žáků a dětí.
Při hodinách tělesné výchovy věnovat větší pozornost kvalitnímu speciálnímu rozcvičení před
konkrétními sportovními aktivitami.
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Výchovné poradenství i práce preventisty sociálně patologických jevů je na velmi vysoké
úrovni. Je třeba udržet vysoký standart naší práce v působení na žáky v oblasti prevence, zvát
zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky z důvodů zvýšení kriminality a
výskytu nepovolených látek v okolí školy a v okrese.
Pořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci – Akademie - Slavnostní
vyřazení žáků 9. třídy, den otevřených dveří, výstavky prací žáků, projektové dny apod., což
se nám v tomto školním roce nepodařilo z důvodu omezení školní výuky ovlivněnou
pandemií onemocněním COVID 19.
V době před uzavřením škol jsme se snažili zapojit co nejširší školní populaci do školních
aktivit, práce školního kolektivu, uspořádat víkendový pobyt žáků. Zároveň se nám daří velmi
úzce spolupracovat s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Rokycanech.
V posledních letech škola zaznamenala největší posun v myšlení většiny pedagogického
sboru a přijetí změn probíhajících ve školství jako krok správným směrem. Díky trpělivosti a
výrazné podpoře vedení školy vznikl tým spolupracujících učitelů, kteří dokázali společně
vytvořit nový školní vzdělávací program, dále na něm pracovat a zdokonalovat jej a zároveň
začali jeho hlavní myšlenky zavádět do praxe.
Dalším krokem vpřed byla celková změna atmosféry školy. Převládly partnerské vztahy mezi
vedením, učiteli, žáky a rodiči, zvýšila se bezpečnost prostředí. Učitelé i žáci dostali možnost
podílet se na chodu školy.
Hlavním cílem, který vyplývá i ze ŠVP je poskytnout žákům výchovu a všeobecné vzdělání.
Směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti a pracovní návyky vedoucí
k rozvíjení osobnosti žáka, aby se uměl samostatně rozhodovat a projevovat. Poskytovat
žákům klíč k pochopení učiva, porozumění jeho významu, vytváření kompetencí a
samostatnou orientaci. Být školou, která ctí tradice a zároveň je otevřená změnám a
moderním vlivům. Pomoci dětem vyplňovat volný čas v rámci mimoškolních aktivit pestrou
nabídkou zájmových kroužků. Vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde
se plně respektují individuální odlišnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a
individuální tempo.
K jeho dosažení je základem partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči, založený na
vzájemném respektu, a důraz na výchovné působení školy. Vytvořit podmínky pro další
vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

9. Hlavní úkoly pro školní rok 2021/2022
Výchovně vzdělávací činnost:
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých
hodinách, interaktivní učebna, učebna chemie, využití techniky získané
v projektech (interaktivní tabule 1. st+ tablety a PC – hospitace budou zaměřeny
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na využívání učeben a techniky, na činnostní učení. + on line hospitace
distančního vzdělávání
2. Zapojit žáky do soutěží a olympiád – bude stanoveno plánem práce. – online
soutěže
3. Zajistit plavecký výcvik – kol. Mašková, Součková, lyžařský výcvik kol. Heringová,
zájezd do zahraničí i krátkodobý – vedení školy + uč. cizích jazyků – dle
epidemiologické situace
4. Nabídku kroužků doplnit kroužky se sportovním zaměřením (lehká atletika,
odbíjená, florbal,..), snažit se získat vedoucí i z řad rodičovské veřejnosti
5. Zorganizovat praktické evakuační cvičení školy, využít nabídku HZS a SDH Břasy,
září – říjen + uspořádat závod zdatnosti.
6. Vyhodnotit úroveň kulturních akcí a na základě toho objednávat v příštím roce.
7. Vyhodnotit úroveň sportovních akcí a na základě toho plánovat výuku a dále
zlepšovat výsledky v tělesné výchově.
8. Zajistit péči integrovaným dětem, spolupracovat v tomto směru s výchovnou
poradkyní a ZŘŠ.
9. Zajistit splnění programu minimální prevence rizikového chování.
10. Realizovat projekty v oblasti minimální prevence + zpracování projektů - kol.
Vokáčová – projekt ………Život je šance, využij ji! …………25 tis. Kč
11. Pokračovat ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy, využít projektů – dle
nabídky a získat tak finanční prostředky na činnost v této oblasti. – kol. Součková
12. Plnit úkoly z Výzvy č. 02_20_080 Šablony III pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ – projekt pod názvem
„Podpora pro všechny“
13. Pokračovat v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po
celý školní rok. – ZŘŠ, kol. Arenšteinová
14. Prezentovat školu na veřejnosti, zajistit zasílání příspěvků do tisku – za 1. st –
Gabrielová, za 2. st – kol. Jonáková, + vedoucí mateřských škol
15. Na závěr roku uspořádat Školní akademii – bude řešeno podle epidemiologické
situace v příštím školním roce - 5. – 9. ročník, 1. – 4. ročník DOD
10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce v tomto školním roce byla provedena on-line formou. Inspektoři ČŠI navštívili
všechny vyučovací hodiny vedené distanční formou. Škola dosáhla velmi pěkných výsledků,
nebyla shledána žádná pochybení. Probíhala též inspekční elektronická zjišťování v systému
InspIS DATA - INEZ, která vypracovávala ředitelka školy.
11. Výkon státní správy
11.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazení dětí do MŠ, ZŠ
Nepřijetí do MŠ

Počet
3
0
80
0
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Počet odvolání
0
0
0
0
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Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména
písm. a),b),c),d),j) atd.

11.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:

0
0

Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni – Věstník 11/02) z výuky:
Předmět

Počet žáků
Tělesná výchova

11. 3.

1

Počet evidovaných stížností

Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

11.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola a mateřská škola Stupno,
příspěvková organizace

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace………………………………………..……….………..0
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B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace……………….………0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace:……………………………………………………………………………………………………………..……….0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:……………………………………..…….……..0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v archivu školy.

Ve Stupně dne 28. 2. 2021

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy

Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2020
1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat (hrubý)

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
(fyzický stav/ přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
37/34,83
16/14,43
34443,-18758,--

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2020)

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřiz.(energie apod)
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti + stravné
ostatní příjmy *(ESF,PPG apod)
čerpání RF
respirátory
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Hlavní
činnost
28583
0
2525
0
224
1080
618
0
29

Doplňková
činnost

473

CELKEM
28583
0
2525
0
224
1553
618
0
29
33532
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b) Výdaje (kalendářní rok 2020)

Investiční
Neinvestiční
Z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
projekty
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz. poj, OOPP)
ostatní náklady
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
-

20464
611
30
7568
98
18
404

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

-

-

-

157

85
14
2233

244

20621
611
30
7600
163
32
2881

1219
134

30
3

1249
137

73

5

78

32

33402
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2020)
Limit
51,188
20464
30
8088

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“

Skutečnost
49,26
20464
30
8088

Rozdíl

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených
Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č. j. 11 336/2001-25, Věstník
MŠMT č. 8/2001)
Vzdělávání
Vedoucích pracovníků

Počet pedagogických pracovníků
10

Kč
9 400

2
62

980
2 650

celkem

0
13 030

V oblasti cizích jazyků
K prohloubení odbornosti
Odborná literatura pro učitele
CELKEM
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V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) bylo na naší škole proškoleno 1 x 22 pedagogických
pracovníků, které vedlo k prohloubení jejich odbornosti a 2 x 3 vedoucí zaměstnanci. V rámci
tohoto projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků zdarma.

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2020 /2021
• V organizaci jsou většinou zkušení pracovníci, kteří dosahují velmi dobrých výsledků
v práci, podařilo se vytvořit příznivé klima pro jejich práci.
• Ačkoliv jsme prošli distančním vzděláváním veškerá práce pedagogických pracovníků je
hodnocena kladně. Všichni vyučující i asistenti pedagoga se plně zapojili do distanční
výuky. Podporu pedagogickému sboru poskytovaly podle nařízení ředitelky školy
v době uzavření školních družin vychovatelky ze školní družiny.
• Mladým, nezkušeným pedagogům byli přiděleni uvádějící učitelé, kteří jim s plnou
zodpovědností předávali své znalosti a metodicky je vedli a pomáhali jim překonávat
úskalí jejich začátku pedagogické praxe.
• Naši absolventi většinou nemají problémy po nástupu na střední školy, jsou dobře
připraveni ke studiu.
• Protože zajišťujeme spolupráci škola - rodina – odborníci, nemáme vážnější problémy
s kázní a chováním žáků.
• Případné problémy jsme řešili ihned, bez odkladu, vždy za spolupráce rodičů, nebo
odborníků z řad pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné péče a
orgánu sociálně-právní ochrany dětí
• Vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na prevenci sociálně patologických jevů,
máme vytipované měkké cíle v preventivních programech, s žáky řešíme velmi
aktivně jejich problémy, nezaznamenáváme hrubá porušování školního řádu. Ve
výjimečných případech neváháme nastolit tvrdá, avšak nezbytná výchovná opatření.

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy

Datum: 24. září 2020
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